SKÖTSEL AV
HISTORISK A TR ÄDGÅRDAR
Granhäckar

RIKSANTIK VARIEÄMBETET | HANT VERKSLABORATORIET

SKÖTSEL AV HISTORISKA TRÄDGÅRDAR

Granhäckar

Skriftserien Skötsel av historiska trädgårdar
Denna skrift är en del av Riksantikvarieämbetets serie Skötsel av historiska trädgårdar och ett
resultat av projektet Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar som pågick
2015–2017. Projektet syftade till erfarenhetsutbyte och ökad kunskap kring vård av historiska
parker och trädgårdar, med fokus på antikvariska ställningstaganden och skötselmetoder som
tillvaratar de historiska trädgårdarnas kulturvärden. De tillämpningsområden som undersöktes
var gräs, grus, häckar, fruktträd och prydnadsplanteringar. Projektet finansierades med medel från
kulturmiljövårdsanslaget (bidrag till kulturmiljövård) och huvudman var Hantverkslaboratoriet
vid Göteborgs universitet. De trädgårdar som användes som laboratorier för skötselförsök i
projektet var Tycho Brahe-museets trädgård på Ven, Gunnebo slott, Stabergs bergsmansgård,
Fredriksdal museer och trädgårdar, Julita gård och Mårbacka minnesgård. När det gäller skötsel
av granhäckar medverkade även Bergianska trädgården.
HANTVERKSLABORATORIET vid Göteborgs universitet är ett nationellt
centrum för kulturmiljöns hantverk med uppdrag att dokumentera och föra
vidare hotade hantverkskunskaper samt att säkra kvalitet, utveckla metoder
och initiera forskning inom fältet kulturmiljöns hantverk.

Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 Stockholm
Tel 08-5191 80 00
www.raa.se
registrator@raa.se
Riksantikvarieämbetet 2019
Skötsel av historiska trädgårdar. Granhäckar
Författare: Hans Nilsson och Tina Westerlund
Omslag: Bergianska trädgården (överst och t.v.). Foto: Tina Westerlund.
Experimentalfältet (mitten). Foto: G. Heurlin/Stadsmuseet i Stockholm (PDM).
Häck med död planta (t.h). Foto: Hans Nilsson.
Upphovsrätt, där inget annat anges, enligt Creative Commons licens CC BY, erkännande 4.0 Sverige.
Villkor på https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv
ISBN 978-91-7209-842-8 (PDF)
ISBN 978-91-7209-843-5 (Tryck)

Innehåll

Inledning............................................................................................5
Granhäcken och dess skötsel genom historien................... 6
Figurklippning..............................................................................................6
Granhäckar förr och nu..............................................................................9
Redskap och metoder för klippning................................................... 12

Odling och skötsel av granhäckar............................................ 13
Ljusförhållanden och klippform...........................................................14
Hur långt in kan skotten klippas?........................................................14
Tid för klippning......................................................................................... 17
Att hålla linjen.............................................................................................19
Klipputrustning och ergonomi.............................................................19
Klippning av granhäcken på Bergianska trädgården.................. 20
Instruktion för klippning......................................................................... 21
Döda plantor i häcken............................................................................. 24
Jordmån....................................................................................................... 24
Införskaffande av plantor och plantering ....................................... 26

Diskussion och slutsats............................................................... 29
Referenser och länkar.................................................................. 31

Inledning

Gran har i flera århundraden klippts som häck för
att skapa rum i parker och trädgårdar, på kyrkogårdar och begravningsplatser. Detta är fortfarande en
stark tradition i vissa trädgårdsmiljöer i Sverige. Den
vanliga granen (Picea abiaes) med sina ständigt gröna barr trivs i stora delar av landet och har utgjort
ett härdigt och lätt tillgängligt material för häckar.
Växtsättet med tätt sittande barr gör det möjligt att
klippa plantor till jämna ytor och tydliga former, något som också har utnyttjats för att skapa prydnader
med formklippta figurer. Häckar av gran har också
använts för att förbättra odlingsklimatet i nyttoträdgårdar och plantskolor. I Handbok i trädgårds-skötseln
från 1852 förklarar trädgårdsmästare Anders Lundström varför. ”I brist på murar och plank är granhäckar det bästa skydd; då de huggas och klippas årligen, blifva de så täta, att de fullkomligen stänga
och skydda emot både större djur och vindar”.1
Tyvärr syns ofta granhäckar som är glesa eller
häckar med grå döda partier. Det är också vanligt
med granhäckar som inte blivit klippta på många år.
Där växer topparna högt upp medan nederdelen ser
ut som en rishög på stolpar. Ofta är detta helt enkelt

1

ett resultat av bristande kunskap om hur granen
fungerar.
Utan kunskap om vad som krävs för att granen ska
kunna bilda täta gröna häckar riskerar föreställningen om att granhäckar är risiga, fula och för stora att
bli den rådande. Andra arter väljs då framför den inhemska granen, som så länge använts som vintergrön
häck.
I den här skriften uppmärksammas odling och
skötsel av granhäckar. Målsättningen är att f örmedla
erfarenheter som kan främja en fortsatt a nvändning
av granhäckar i parker och trädgårdar. Utifrån en
genomgång av historisk trädgårdslitteratur tar skriften upp exempel på hur gran har klippts genom
tiderna och pekar på hur granhäckar har använts.
Fokus läggs på hantverket. Frågor och problem lyfts
med utgångspunkt från erfarenheter av skötselarbete
i några av landets kulturhistoriska parker, trädgårdar
och kyrkogårdar idag. Det är inte bara granhäckar i
sig som är ett kulturarv värt att bevara. Det handlar
lika mycket om att bevara och utveckla kunskap om
och färdigheter i hur man åstadkommer välmående
och funktionella häckar.

Lundström, 1852, s. 9.
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Granhäcken och dess skötsel genom historien

Enligt skriftliga källor har gran använts som tuktad
trädgårdsväxt i Sverige åtminstone sedan 1600-talets
andra hälft. När den franske trädgårdsmästaren
André Mollét kom till Sverige i mitten av detta århundrade för att arbeta för drottning Kristina, upptäckte han att de växtsorter som användes för formklippning i Frankrike inte klarade att övervintra i vårt
klimat. Han var tvungen att hitta andra alternativ.
Den v anliga granen, som är härdig, blev ett av dessa.2
1700-talets hortikulturella beskrivningar av hur
sådd, införskaffande av plantor och plantering gick
till, visar oss att granen ansågs vara ett passande
växtmaterial för häckar och figurklippning. Carl von
Linné beskriver exempelvis hur en ”gärdesgård” av
gran kan åstadkommas genom frösådd på våren när
kottarna har mognat:
Vill man erhålla en häck af gran, så bör f åran,
där fröna utsåtts, täckas med mossa, så att de
små plantorna icke frysa eller vissna om v åren.
Efter tre års förlopp gallras dessa plantor, så
att de komma att stå på en alns afstånd från
hvarandra, och det femte samt följande åren
klippas de på sidorna, då man af dem får en
naturlig gärdesgård.3

Linnés lärjunge Peter Hernquist4 skriver om hur kottar samlas in i mars för att torkas på ett lakan på en
varm plats så att fröerna lossar och faller ur. Han ger
också en beskrivning av hur plantor hämtas från skogen och hur de planteras:
2 å 3 quarters höga granar, som äro wäl greniga
nedtil, böra de tagas med 1 quarters torfwa åt alla
sidor. Torfwan och rötterna lösas rundt omkring
innan frostet kommer, men uptagas och hemföras under första winter kölden då torfwan är
frusen. Förut bör stället der häcken skall sättas
wara tillagad. ½ alns torfwa uptages och jorden
nedunder arbetas upp och jämnas. Desse hem2 Mollet & Lundquist, 2007; Ahlich 1744.
3 Swederus, 1907, s. 20. Magnus Bernhard Swederus har valt ut och
översatt olika delar av Carl von Linnés latinska skrifter.
4 Peter Hernquist startade Veterinärinrättningen i Skara och
författade bland annat skrifter om trädgårdsodling.
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förda graner sättas bredowid hwarandra och alla
hol fyllas och ofwanpå trampas. Mot wåren belegges stammarne med mossa. När häcken wuxit
hög nog skäres toppen af och wid roten klippes
qwistarne af til 15 tum från stammen, men wid
toppen til 7 tum. Herigenom får roten wäta och
ei torkas ut.5

Trädgårdsmästare Peter Lundberg beskriver ett annat tillvägagångssätt, där klippningen av utvalda träd
påbörjas redan ute i skogen, innan de grävs upp och
planteras i trädgården med ”klimp”.6 Han ger också
en förhållandevis utförlig skriftlig beskrivning av hur
träden skärs till och binds upp för att åstadkomma
flerkantade former eller klot längs med stammen.
Figurklippning

De former Peter Lundberg beskriver kan vi se exempel på i illustrationer i Erik Dahlbergs Suecia Antiqua, som exempelvis visar lustträdgården vid Drottningholms slott. Där visas formklippta träd med
grenverk klippta i sektioner med hålrum emellan.
Den översta delen liknar toppen på en gran. Träden
är placerade i hörn på samma sätt som trädgårds
mästare Johann Ahlich beskriver i sin bok Trägårdsskiötsel. Han kallar dem sirater eller siratsträn och
rekommenderar att de bäst skärs till av gran, stor
buxbom eller en.7 En variant av sirater formade av
gran går idag att se i Linnéträdgården i Uppsala, där
det stiger formklippta figurer som balanserar på halsar av granstammar ur häcken.
Inspirationen till att klippa växter i form av pyra
mider, klot eller kuber kan ha kommit från länder
som Frankrike, Italien, Nederländerna och E
 ngland.
Men formklippta granar förekom även i r yska trädgårdar under 1700-talet. I trädgården vid Peterhovs
palats, utanför Sankt Petersburg, har man därför
gjort rekonstruerande försök med formklippning av
gran.8
5 Hernquist 1996, s. 14.
6 Lundberg, 1763, s. 123–125 och 1775, s. 142. Plantering med ”klimp”
kan jämföras med det vi idag kallar rotklump, se bildtext s. 27.
7 Ahlich, 1744, s. 41.
8 Uppgift via e-post, Maria Ignatieva, mars 2017.

En illustration av formklippta träd i flera
nivåer i Lustträdgården vid Drottningholms
slott. Av topparna att döma skulle det kunna
vara figurklippta granar. Detalj av gravyr
av Willem Swidde i Erik Dahlbergs Suecia
antiqua et hodierna från 1716 (Drottningholm
versus meridiem / Drottningholm från söder).
Reproduktion: Kungliga biblioteket,
https://suecia.kb.se/ (PDM).

Den nuvarande granhäcken i Linnéträdgården i Uppsala planterades för snart 20 år sedan. Inspirationen till de uppstickande figurerna kom
från illustrationer i Johan Benedict Bussers beskrivningar av Uppsala från andra halvan av 1700-talet. I början klipptes häckarna för hand, men
idag klipps de med elhäcksax. Muntlig uppgift, Lena Hansson, december 2015 och uppgift via e-post, Ann-Christin Sporrong, oktober 2018.
Foto: Tina Westerlund.
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På Hildasholm, en före detta privatträdgård, som idag är en av Dalarnas mer berömda besöksträdgårdar, finns det en variant av
nivåklippta granar. De är inte strikta som figurerna i illustrationen över Drottningholms lustgård, utan inspirerade av formklippning i
de engelska i Arts & Crafts-trädgårdarna vid slutet av 1800-talet. Foto: Ingmar Blomqvist.

Granhäcken i Bergianska trädgården i Stockholm planterades med syftet att få ett bättre lokalklimat för de försöksodlingar som
anlades då trädgården flyttade till sin nuvarande plats i Frescati i slutet av 1800-talet. Granhäcken inhägnar i dag ett 65x80 meter
rektangulärt område, det vill säga sammanlagt knappt 300 m. Här och där finns ingångar med grindar. Foto: Hans Nilsson.
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Granar formade som pyramider nämns i hortikulturell litteratur9, men även andra källor vittnar om
att gran användes på det viset. Bengt Gabrielsson
Oxenstierna skriver exempelvis i ett brev 1695 om de
formklippta pyramiderna av gran i sin trädgård på
Rosersberg.10
I mitten av 1700-talet ritade Carl Hårleman in
granpyramider i planen för slottsträdgården i
Uppsala.11 Idag är de, liksom häckarna av gran, en
del av Uppsala botaniska trädgård. Granarna har
dock bytts ut genom tiderna.
En annan trädgård där granen har formats till
pyramider är Sandemar vid Dalarö. Där har den
vanliga granen återinförts i trädgården efter att
under perioder ha varit ersatt med tuja och idegran.12
Figurklippta granar är idag betydligt v anligare
i privatträdgårdar än i besöksträdgårdarna vid
Sveriges slott och herresäten. Vid Tyresö slott planterades dock nya granar i allén under 2017. De kommer
att klippas i form av pyramider likt de granar som tidigare har stått på platsen.13
Granhäckar förr och nu

Även om granen har använts för att klippa figurer är
det som häck den utnyttjats mest. Det h
 uvudsakliga
syftet har varit att skapa inhägnad och vindskydd,
men den har också använts för att förstärka rumslighet. Vid anläggandet av Drottningholms slottspark
valdes en granhäck för att markera en gräns tvärs genom den formella trädgården, mellan parterrer och
boskéer.14 Denna gräns utgörs även idag av v anlig
gran. Med sin upphöjda placering gömmer häcken
de rum som finns därbakom. Den ständigt gröna
häcken förstärker också kontrasterna mellan ljus och
mörker.
Att ha en grön häck även på vinterhalvåret verkade
vara uppskattat redan på 1700-talet. I Hortus Upsali
ensis skriver Carl von Linné exempelvis att mittgången mellan de två större blomsterkvarteren i
dåvarande botaniska trädgården i Uppsala (idag
Linnéträdgården) kantades av ”klippta ständigt
grönskande granar”.15
Gran som häckväxt har rekommenderats både för
slottsanläggningar och enklare trädgårdsmiljöer.
9
10
11
12
13
14
15

T.ex. Lundberg, 1763 och Ahlich, 1744.
Stritzke, 2001.
Hylander & Arnborg, 1956–1957.
Dalarö guiden, 1993.
Uppgift via e-post, Antoine Berthelin, september 2018.
Stritzke, 2001.
Linné, 2007, s. 16.

Trädgårdsmästaren och folkbildaren Olof Eneroth
förordade dock både gran och hagtorn till häckar i
allmogeträdgården. Men han påpekade att gran var
det säkraste växtvalet i norra delarna av Sverige.16
Granen är inte bara tålig i sig. Den kan – om den
odlas som en tät häck – göra odlingsklimatet mer
gynnsamt för andra växter också. Just att förbättra klimatet var den avsikt Selma Lagerlöf hade när
hon lät plantera en granhäck runt hela trädgården på
Mårbacka utanför Sunne. Gran fungerade bra som
häck i den delen av Värmland och odlingarna, som
bestod av både frukt, bär, grönsaker och prydnadsväxter, fick ett bättre utgångsläge. Häcken planterades omkring 1913 och stora delar av den står fortfarande kvar.17 Ytterligare ett exempel på skyddande
granhäck, från Sveriges nordligare delar, är den som
i flera decennier skyddat växter från kyla i försöks
odlingarna i Öjebyn utanför Piteå.
På Steninge slott i närheten av Sigtuna omgärdas
trädgården till stora delar av granhäck. Den som
står där idag är planterad på senare år, men vid resterna av det gamla trädgårdsmästeriet står en rad av
granar som planterades för länge sedan. Den kan ha
satts för att klippas som häck, men kan också ha varit tänkt som läplantering. Träden visar spår av att ha
blivit toppade för många år sedan.
Granar planterade i rader är ingen ovanlig syn
i landskapet. De förekommer ofta intill odlingar,
gamla handelsträdgårdar och plantskolor och är
inte tänkta att klippas som häck utan används
som läplanteringar. En annan variant kallades förr
”stormhäckar”18, de klipptes inte så ofta eftersom de
användes mer för att hålla starka vindar borta än för
att utgöra ett estetiskt inslag. I det senare fallet för
ordades även andra vintergröna växter.
Runt privatträdgårdar syns då och då tätt planterad gran som har fått växa på höjden. De påminner
om läplanteringar, men troligtvis var den ursprungliga tanken att de skulle klippas regelbundet för att
bilda en häck.
Att pryda granhäckar med figurformning upptill var något som förekom i många trädgårdar ända
in på mitten av 1900-talet. En bild från odlingarna
vid Experimentalfältet i Stockholm visar hur höga
koner regelbundet sträcker sig upp högt över häcken. Häckar prydda med figurer fanns också runt
Sandsborgskyrkogården i Enskede. Där var fi
 gurerna
16 Eneroth, 1860.
17 Tandre, 1998.
18 Paulsson, Dahl, & Bülow Hübe, 1947, s. 96.
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En läplantering med granar på rad intill ett odlingsfält. Dessa har aldrig toppats. Foto: Tina Westerlund.

Två häckar vars funktion är att skydda hus och trädgård från vind vid öppna odlingsfält, så kallade stormhäckar. Den stora häcken
är gammal och håller i vissa delar på att falla ihop. Den mindre är planterad några meter ifrån och är troligen tänkt som en ersättare
när den gamla tas bort. Foto: Tina Westerlund.
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En bild från Experimentalfältet från 1926 visar en storvuxen granhäck prydd med höga konformer. Trädgårdsarkitekten
Ester Claesson visar också en bild på denna häck i sin bok Trädgården från 1923. Där anger hon att häckens höjd då var cirka 8 meter.
Foto: G. Heurlin/Stadsmuseet i Stockholm (PDM).

Trädgården vid Bjertorps slott omgärdas idag av en granhäck. Det skulle kunna vara en rest från den häck som syns på denna
odaterade flygbild. Fotot visar regelbundet formade toppar på ovansidan av granhäcken, en prydnad som inte längre finns kvar.
Nu är träden stora och trädkronorna skuggar den sida av häcken som vetter in emot trädgården. Insidan är helt barrlös och hårt inklippt.
Den hårda klippningen skulle kunna bero på att skuggade partier har dött, men också för att häcken har vuxit i omfång och med åren
täckt den gång som löper innanför. Foto: Falbygdens museum (PDM).
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önskad höjd. Med tuktningen af sidorna måste
man däremot, såsom vid vården af andra häckar,
börja redan ett par år efter planteringen, i afsigt
att hålla häcken tunn och tillika tät. 21

Pihl ger också en förklaring som, trots att den är
grundläggande, sällan framförs:
Gamla och glesa granhäckar kunna ej som på
samma sätt som vanligare häckar föryngras
genom att nedskäras till marken eller till en del
afhuggas.22
Idag är det inte lika vanligt att granhäckar pryds med andra
former. Granhäcken vid Hölö kyrka i Sörmland har däremot
markerade avslut, där häcken klippts i en annan form.
Foto: Tina Westerlund.

strikt klippta som pyramider under första delen av
1900-talet.19 Ett annat exempel är den o mgärdande
granhäcken vid Bjertorps slott i Västergötland, som
enligt ett gammalt flygfoto visar över sextio stycken
formade toppar på ovansidan av g ranhäcken. I de
båda sistnämnda fallen är det än idag granhäckar
som omgärdar grönytorna, men skötseln har rationaliserats. Nu är häckarna helt rakt klippta upptill.

Trädgårdsmästaren och läraren Daniel Müller kommer också in på hur skötseln påverkas av granhäckens ålder. Han menar att äldre häckar av växtslag
som är långsamväxande, till exempel idegran och
gran, inte behöver klippas mer än vartannat eller vart
tredje år.23
När det gäller redskap och klippform ger Müller
en allmän förklaring:
Den allmänt brukliga formen, den fyrkantiga,
är icke ändamålsenlig, ty de nedersta qvistarna,
som äro mest behöfliga, qväfvas här af de öfra,
och snö lägger sig på de fyrkantiga häckarne och
fläker qvistarna. /---/ Det är allmänt brukligt
att klippa häckar med en stor så kallad häcksax.
Men arbetet går fortare, om de huggas med en
stor hvass löfskära eller knif, som är fästad på ett
3–4 fot långt träskaft. Härmed huggas sidorna
nedifrån uppåt; men toppningen förrättas lättast
med sax.24

Redskap och metoder för klippning

Häckklippning beskrivs vanligtvis generellt, men
några författare till 1800- och 1900-talets trädgårdsböcker tar upp klippning av just gran.20 Det gemensamma i deras beskrivningar är att de påpekar att
den skiljer sig från andra växtslag, framförallt i när
den ska toppas. Så här skriver trädgårdsmästaren och
läraren Axel Pihl om häckar av barrväxter:
Hvad skötseln av barrväxthäckar sedemera
beträffar, skiljer den sig enligt vår åsigt endast i
ett fall från skötseln af andra slags häckar,
nämligen däruti att toppskotten af alla slags
granar ej böra toppas förr, än häcken nått

19 Hofling, 2017.
20 T.ex. Müller, 1857; Pihl, 1883; Hjern, 1934; Claesson, 1923;
Claesson, 1933 samt Engstedt, 1951.
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Använde man huggande redskap även till granhäckar? Det är inte helt tydligt, men Anders Lundström
skriver faktiskt både om att klippa och att hugga.25
Det antyder att redskapen inte bara utgjordes av
häcksaxar, utan även av sådana som brukades med
huggande rörelser, exempelvis huggsvärd.26

21
22
23
24
25
26

Pihl, 1883, s. 141.
Pihl, 1883, s. 142.
Müller, 1857, s. 63.
Müller, 1857, s. 63.
Se citat s. 5.
För beskrivning av skärande och huggande verktyg, se NymanNilsson, Utter & Seiler, 2018.

Odling och skötsel av granhäckar

Hur gammal kan en granhäck bli? Under förutsättning att den står fritt så att den får ljus, har bra tillgång på vatten och näring, klarar sig från skador och
klipps regelbundet verkar den kunna bli gott och väl
över hundra år.
På Julita gård finns en omfångsrik granhäck som
är planterad på 1880-talet. På fotografier går det att
se att den klipptes regelbundet fram till och med
1940-talet. Efter det sköttes häcken mer extensivt
och blev därför förvuxen. Någon gång mellan 1970
och 1980 toppkapades de stammar som hade vuxit
upp ur häcken vid den tidigare klipphöjden. Häcken klarade den tuffa behandlingen. Idag har den
dock ett mer hängande uttryck, likt granens natur-

liga växtsätt. Grenar som sticker ut klipps bort med
sekatör.27
Det som skiljer klippning av granhäck jämfört med
häckar av andra växtslag är att granens grenar torkar
och dör om de klipps för långt in. Nya barr på äldre
ved kan inte utvecklas på samma sätt som till exempel hos idegran. Ett annat problem uppstår när för
mycket av skotten lämnas kvar. Då växer granhäcken
snabbt i omfång, något som kan skapa problem i förhållande till annat i dess närhet.
Ju större en granhäck blir desto längre tid tar den att
klippa. En högre häckhöjd kräver särskilda redskap
och anordningar för att man ska nå hela vägen upp.
27 Uppgift via e-post, Klara Holmqvist, februari 2018.

Ju äldre en granhäck blir desto mer plats tar den.
Foto: Tina Westerlund.

Granhäcken på Bergianska trädgården hade blivit svårskött
eftersom den på slutet blev cirka 4,5 meter hög och 3,5 meter bred.
Den höga arbetshöjden utgjorde också en säkerhetsrisk. Om den
inte hade klipps så sporadiskt under ett par årtionden på 1900-talets
andra hälft hade den troligen fortfarande stått kvar.
Foto: Bergianska trädgården.
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Granhäcken vid Bergianska trädgården k lipptes
länge för hand under vinterhalvåret, en anpassning för
att fördela arbetsuppgifterna över året. Ju s törre häcken blev desto svårare var det att hinna med att klippa hela vägen runt. När den var drygt 100 år togs den
ned. Det var dags, den hade då flera hål samt döda
eller dåliga partier28. För att ersätta den historiska
granhäcken bestämdes att en ny skulle planteras med
liknande form och höjd som den ursprungliga. Detta
arbete påbörjades i mitten av 1990-talet.29
En häck som trots sin höga ålder fortfarande v isar
på god skottillväxt är granhäcken i den gamla handelsträdgården Skärsjölund utanför Angered. Den
planterades som en lähäck längs med en stengärdes
gård intill ett odlingsfält i början av 1900-talet.
Trädgårdsmästare Gustav Gustafsson berättar att
han klippt häcken varje år sedan 1965.30 Idag är
häcken 2 till 2,5 meter hög. Att den har varit tät och
grön under så många år beror troligen på bra jordmån, det öppna ljusa läget och den regelbundna
klippningen. Det är först de senaste åren som några
individer i häcken har dött, så att det har bildats enstaka döda partier.
Ljusförhållanden och klippform

Ett öppet, ljust, helst solexponerat läge är ett absolut
krav för att en klippt granhäck ska ha förutsättningar
att hålla sig tät och bli långlivad. Trädgårdsmästare
Hilding Claesson påpekade detta redan 1933:
de skola vara helt fristående och ej inkräktas av
andra växter, ty då uppstår ofta döda fläckar,
som ej kunna repareras.31

I många parker, trädgårdar och på många k yrkogårdar samsas granhäckarna med träd. Ibland kan
man se att enstaka träd kan skugga ut en del av en
häck. Rader av träd kan också få hela sidor att tappa
barren. I lägen där trädkronorna inte är helt täta tappar häckarna inte sina barr, men de blir överlag
glesare och framförallt håliga nedtill. Det är ljusbrist
som är den helt dominerande orsaken till dessa glesa
granhäckar och att häckar är i dålig kondition.
Norrvända sidor på en häck får vanligtvis inte lika
mycket ljus som sidor i andra väderstreck. Om norrsidan dessutom skuggas av andra växter är det en stor
28 Muntlig uppgift, Marina Rydberg, september 2015.
29 Pressinformation från Bergianska trädgården 2001; Lenninger,
1999.
30 Muntlig uppgift, Gustav Gustafsson, september 2017.
31 Claesson, 1933, s. 14–15.
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risk att den delen av häcken får dålig tillväxt. Med
fri sikt mot himlen kan ljuset komma till. Vandrande skugga kan fungera på en sydsida, men leder i de
flesta fall ändå till sämre skottbrytning och därmed
en glesare häck.
Tillväxten hos olika sidor på en häck kan alltså variera. Det syns på att skotten inte växer lika kraftigt,
men framför allt på tätheten, det vill säga hur många
knoppar som brutit i varje årsskottomgång. Som hos
alla vedartade växter sker den kraftigaste tillväxten i
de övre delarna. Därför bör man klippa hårdare i de
övre delarna och mindre i de nedre. Detta kan stimulera tillväxt nedtill.
Det är också viktigt att hålla fritt från sådant som
konkurrerar om ljuset vid häckens bas, till exempel
ogräs och högt gräs. Intill äldre häckar fungerar det
bra att klippa med gräsklippare. Vid nyetablering av
häck kan man använda markduk eller marktäckning
för att hålla undan annan växtlighet.
Ljusbrist kan också uppkomma när skott och barr
från klippning och naturligt barrfall lägger sig i tätare grenpartier och täcker över vilande knoppar. Den
mörka och fuktiga miljö som uppstår gör att mossa
successivt kan etablera sig i de gamla barren. Därför
behöver man ofta, åtminstone med några års mellanrum, ruska eller räfsa ur gamla barr. Då förhindrar
man glesa partier orsakade av ljusbrist.
För att ge en häck bra ljusförhållanden bör den
klippas så att den får sluttande sidor. När ljus når ned
till de lägre sittande grenarna stimuleras tillväxten i
häckens nedre del. Detta är speciellt viktigt på norrsidan av en häck, där ljuset redan är naturligt svagare. Lodräta sidor blir täta och fina bara i mycket fria
exponerade lägen.
Hur långt in kan skotten klippas?

För att en granhäck inte snabbt skall bli förvuxen,
är det mycket viktigt att man klipper så hårt det går
varje år. Man behöver bara lägga på en, eller möjligen två, centimeter jämfört med förra årets klippning, man klipper alltså nästan helt bort förra årets
tillväxt. Man strävar efter att bara klippa i årsskotten, eftersom det i princip inte finns några vilande
knoppar som kan bryta innanför dem. Om skotten
klipps för långt in dör grenarna helt.
Detta är anledningen till att en förvuxen häck inte
kan föryngras med hård inklippning. Det går alltså inte att bibehålla samma höjd eller bredd på en
granhäck – den växer ständigt i omfång. Man kan
f undera lite över vad som händer om man varje år

Skuggiga lägen gör att granhäckar blir glesa och kala nedtill.
Foto: Henrik Morin.
Till vänster: Ett enstaka träd kan skapa tillräckligt med skugga
för att ett helt parti i en granhäck tappar barren och blir gles.
Foto: Tina Westerlund.

Det är inte alltid norrsidan av en häck som lider mest av ljusbrist. På Mårbacka Minnesgård visar en av granhäckarna upp
en tätare sida mot norr. Sydsidan, som skuggas av två stora björkar, är svagare i sin tillväxt och blir glesare. Det är också troligt
att granhäcken får konkurrera med björkarna om vatten och näring. Foto: Hans Nilsson.
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På en skuggig sida av en häck kan det bli så fuktigt att mossa börjar
växa på grenarna. Samlingar av gamla barr som ligger kvar på
grenarna kan skapa både ljusbrist och hålla fukt, något som mossan
trivs med. Foto: Hans Nilsson.

Sidorna på granhäcken i Bergianska trädgården har cirka 10 graders
lutning. Foto: Hans Nilsson.

Toppen kan ha olika utseenden; rundad, spetsig, tvärt spetsig eller
helt tvär (horisontell). Det går snabbast att klippa toppen helt tvär.
Nackdelen är att det avklippta lättare blir liggande kvar liksom snö
och som då eventuellt kan bli ett problem vid töväder. Denna häck
är 2 meter hög och är planterad i Ås i Jämtland på 1950-talet.
Foto: Hans Nilsson.

Granhäckar klipps inte alltid i linjära former. Många äldre häckar
tillåts att bli mer ”bulliga”, men inget hindrar att häcken redan
från början klipps i en friare form, som denna häck i Järna.
Foto: Fabian Mebus.
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sitter en del mycket små, nästan dolda, knoppar som
ibland kan väckas.
Inledningsvis tillåts häcken växa utan toppning
tills den når cirka 50 centimeter under maximal sluthöjd, på så vis kan man sedan lägga till lite höjd varje år. Årlig topptillväxt kan variera mellan 10 och
100 centimeter, och årlig sidotillväxt mellan 2 och 30
centimeter. Tillväxten avtar med åren. Ju äldre häcken blir, desto kortare klipper man förra årets toppskott.
Skuggade partier i en granhäck blir ofta glesa med
långa tunna årsskott och dålig förgrening. För att
stimulera fler skott att bryta kan man, exempelvis
med sekatör, toppa även ändskotten på de grenar som
ligger innanför klipplinjen.
Tid för klippning

Granhäcken i Drottningholms slottspark är tät trots lodräta sidor.
Den högt belägna platsen ovanpå kaskaderna gör att sidorna får
tillräckligt med ljus. Foto. Tina Westerlund.

klipper årsskotten till endast en centimeter; då blir
häcken 10 centimeter högre och 20 centimeter bredare (eftersom det är två sidor) på tio år. Efter femtio år
är den 50 centimeter högre och en meter bredare.
Upprepad klippning där årsskotten klipps bort helt
medför ofta att grenarna dör. Är det dessutom skuggigt är risken ännu större för döda partier. Om man
är okoncentrerad och klipper för hårt är det vanligen
ingen katastrof om det sker vid ett enstaka tillfälle.
För det mesta reagerar granen med att endast bryta
med ett litet antal skott nästa år, om man inte klippt
in i barrlösa delar av grenarna. Åtgärden är då att
lämna betydligt mer, cirka fem centimeter, vid klippningen det påföljande året och sedan inte klippa så
hårt ytterligare något år. På så sätt bygger man upp
en ny klippyta med skott som har möjlighet att bryta.
Jämfört med äldre plantor har unga lättare att reparera en för hård klippning. Det glesa växtsättet hos
unga plantor medför att ljus når längre in. Tillgång
på ljus gör att barren sitter kvar i flera år. Unga plantor har därför barr kvar längre in på grenarna än äldre. Vid basen av vart och ett av de senaste årsskotten

Råden om när på året det är bäst att klippa gran går
isär. I hortikulturell litteratur från olika tider kan
man hitta uppgifter om att klippning bör ske under senhösten eller vintern, ibland närmare preciserat i januari, medan andra förordar senvinter, som februari till mars, eller till och med vårsidan i mars till
april.32 Några förespråkar både vår och sensommar.33
Numera rekommenderar man ofta klippning när
årsskotten är fullt utvecklade.34 Detta infaller vanligtvis i juli, när skotten har ändrat färg och blivit
mörkgröna.35 Om granhäckar klipps tidigare än så,
riskerar de att bli brända av starkt solljus, eftersom de
inte är fullt utvecklade. Om klippningen dessutom
följs av en period av torka utsätts plantorna för
mycket stress. Under sensommar och höst är barren
inte lika känsliga för starkt ljus och torka. En
annan nackdel med att klippa under första halvan av
sommaren är att redskapen blir kladdigare eftersom
snitty torna avger mer kåda då.36
Klippning kan även utföras under vårvintern
(mars–april) eller under hösten (augusti–oktober). På
Ruds kyrkogård i Karlstad väljer man att klippa i augusti och september. Man motiverar det med att tillväxten har slutat då. Att klippa vid den tiden gör
32 Jämför till exempel Lundström, 1852; Pihl, 1883; Claesson, 1933;
Hjern, 1934.
33 T.ex. Engstedt, 1951; Svalin Gunnarsson, 2002.
34 Bengtsson, 2004; Vollbrecht, Alm & Veltman, 2006.
35 I Uppsala botaniska trädgård klipps gran i juli, för att årsskotten
har vuxit färdigt där då. Muntlig uppgift, Tomas Zicha, februari
2017.
36 Muntlig uppgift, Lars Wikström och Johan Ranunger, september
2017.
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När årsskott klipps för långt in vid upprepade tillfällen dör grenarna. Foto: Tina Westerlund.

Ser man att skottillväxten avtar kraftigt och man bara får en ”igelkottliknande” yta kan man stimulera tillväxten genom att lägga
på fler cm jämfört med förra året (spara mer av fjolårsskottet). Mängden unga barr är avgörande för vitaliteten. Om årsskottens längd
är under 1–2 centimeter kan en åtgärd vara att bara klippa vart annat år. Foto: Hans Nilsson.
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dessutom att häcken ser välklippt ut under en relativt
lång period.37
Att klippa efter avslutad skottillväxt, men långt
innan knoppbrytning på våren, kan möjligen resultera i en rikligare skottbrytning. Under denna period,
från slutet av juli till och med september, är granen
aktiv och inte i vila. Växten har då god tid på sig att
väcka fler knoppar än vid vårvinterklippning, då bara
de redan utvecklade knopparna bryter. Om detta resonemang håller skulle tidig höstklippning på sikt
kunna resultera i en tätare häck.
Vid Fryksände kyrkogård i Torsby väntar man med
klippningen tills det är frost, eftersom man anser
att det ger lägre risk för uttorkning och därmed färre bruna barr. Klippningen går dessutom lättare när
skotten är frostnupna och barren stela.38
En svårighet med att klippa på vintern kan vara att
snö medför merarbete eftersom den först måste tas
bort. En annan nackdel är att de grenar som är nedtyngda av snö inte alltid blir klippta. Våren därpå
sticker de ut och skapar ojämnheter.39
Valet av tidpunkt för klippning av en granhäck kan
också handla om när det passar bäst i förhållande
till andra arbetsuppgifter. Det kan vara en av förklaringarna till att arbetet ofta utförs under vinterhalv
året. Val av klipptid kan också påverkas av när det
finns tillräckligt med personal tillgänglig, som e fter
semestertid eller innan de säsongsanställda slutar. Det
är heller inte ovanligt att valet av klipptid anpassas efter när det kommer många besökare. Man kanske helt
enkelt vill visa en nyklippt häck under sommaren.40
På Bergianska trädgården klipps häcken i början av
september, efter ett större publikt arrangemang. De
barr som har skadats – klippts av – blir bruna
och faller först efter någon vecka. Alltså kan den
nyklippta häcken se rätt risig ut de första veckorna
innan de bruna barren fällts.
Att hålla linjen

En lämplig bredd att börja klippa häcken vid är
40–50 centimeter, 20–25 centimeter från stammen.
Inledningsvis kan det vara svårt att få till raka klipplinjer. Grenarna är fortfarande glesa och det finns
ingen linje att utgå ifrån. En bra hjälp kan då vara
att sätta ut ett antal fluktkäppar med samma lutning
som man vill klippa längs häcken.
37
38
39
40

Muntlig uppgift, Mats Svensson, oktober 2017.
Muntlig uppgift, Lars Wikström och Lars Olsson, september 2017.
Muntlig uppgift, Mats Svensson, oktober 2017.
Muntlig uppgift, Johan Ranunger, september 2017.

Det finns vissa som förordar användning av mallar, käppar och snören som hjälp när man ska klippa
raka linjer även i häckar som har vuxit upp och blivit
täta. Andra säger att det blir för krångligt, de före
drar att klippa efter ögonmått. Om klippresultatet
skall bli tillfredsställande krävs i så fall att den som
klipper klarar av att se klipplinjerna och kan hålla sig
till dessa. Flera trädgårdsmästare påpekar att det är
nödvändigt med klipperfarenhet för att klippa gran
och att nybörjare därför får starta med att klippa lövfällande häck.41
I Bergianska trädgården får alltid de mest e rfarna
klippa de svåraste ytorna på granhäcken, medan
mindre erfarna får ta de lättare, det vill säga de ytor
som inte behöver justeras utan bara ska klippas lika
dant som tidigare. Viktigast av allt är att den som
klipper har fått grundliga instruktioner som följts
upp med feedback och tips från en erfaren k lippare,
och att personen ifråga till fullo förstått hur otroligt
viktigt det är att vara noggrann, ja kanske r entav
petig. Samma person ska alltid klippa en hel sida,
eftersom det annars tydligt syns att det är olika personer som klippt längs sträckan.
Klipputrustning och ergonomi

Häckklippning är mycket belastande för kroppen,
och man bör undvika arbete med händerna över
a xelhöjd.
I yrkesmässig häckklippning används nästan uteslutande bensindrivna eller batteridrivna häcksaxar.
Även elektriska (240V med sladd) förekommer. Det
finns tre huvudtyper som finns i både bensin- och
batteridrivna varianter:
1. Med motorenhet och svärd tillsammans.
2. Med ett kort riggrör mellan motor och svärd.
3. Med ett långt, ibland teleskopiskt eller
förlängningsbart riggrör mellan motor och svärd
(stånghäcksax).
De batteridrivna kan antingen ha batteriet tillsammans med motorn eller separat, oftast ryggburet.
Möjligheten att vinkla svärdet i förhållande till riggröret varierar mycket mellan olika modeller, så det är
viktigt att hitta en maskin som är optimal för de förhållanden man har. Även upphängningen i bärselen
har olika mer eller mindre flexibla lösningar.
En nackdel med de bensindrivna maskinerna är
att den som klipper är nära maskinen och har svårt
41 Muntlig uppgift, Lars Wikström och Lars Olsson, september 2017,
samt Mats Svensson, oktober 2017.
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Även om man väljer att klippa med maskin kan det
vara aktuellt med manuell klippning närmast marken, mot stolpar och nät och på andra ställen där
man lätt kan skada skären vid oförsiktig klippning.
Oavsett vilken typ av sax man använder måste den
ha vassa skär för att klippningen skall gå snabbt och
snittytorna bli fina. Det är en förhållandevis liten
kostnad att slipa eller byta skär.
Det är viktigt att läsa manualen för det redskap
man ska använda innan man sätter igång med arbetet, så att man är väl förtrogen med hur det skall
användas och underhållas. Då blir man också uppmärksammad på vilka säkerhetsåtgärder som krävs.
På Drottningholm använder man ryggburna batteridrivna häcksaxar
vid klippning av granhäcken. Foto: Tina Westerlund.

att undvika det störande ljudet och avgaserna (trots
användning av alkylatbensin). Nackdelar med de
batteridrivna är kort batteritid och svagare motor. En
nackdel med båda varianterna är vibrationerna.
Vibrationsdämpande handskar minskar risken för
skador. Det är också viktigt att lägga stor vikt vid att
hitta en bärsele som avlastar väl och är smidig.
Maskinen ska kännas väl balanserad. Selen medför
att belastningen på kroppen blir mindre, och den tar
upp en hel del av vibrationerna. Arbetspass på max
ett par timmar åt gången minskar ytterligare risken
för bestående vibrations- och muskelskador.
Manuell klippning med vanlig häcksax tar längre
tid och är belastande på kroppen när man har s tora
häckar, men ger finare klippyta eftersom det blir
finare snittytor i barren, i alla fall om handsaxen är
vass. Tillräcklig skärpa är dessutom ett måste om
man ska orka klippa en längre stund.
Klippning med maskin ökar risken för att skada
skott och barr eftersom det går att klippa trots att skären inte är vassa. Även om man har vassa skär skadas
fler barr när man använder maskin jämfört med manuell häcksax. Det beror på att man klarar att klippa
längre in med maskinen än med handhäcksaxen, vilket gör att fler skott klipps av. De skadade barren stöts
bort och faller av efter cirka en vecka.
När det är många skott som bildar en tät matta är
det nästan omöjligt att klippa årsskotten till en centi
meters längd med en manuell häcksax. Det blir för
tjockt, vilket gör att man klipper längre ut. Handklippning minskar därmed risken med för hård
klippning, som i förlängningen gör att partier av
häcken dör. Nackdelen är att dess omfång ökar snabbare när en längre bit av årsskotten lämnas kvar.
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Klippning av granhäcken på
Bergianska trädgården

Granhäcken i Bergianska trädgården omgärdar ett
trädgårdsrum på fyra sidor. Den är ungefär 300 meter lång och klipps idag på en höjd av cirka 2,6 meter.
Den är förhållandevis ung och vital, eftersom den
planterades 2001. För att försöka undvika att häcken
snabbt blir stor, och för att behålla tätheten, klipps
den varje år tätt inpå fjolårets klippställen.
Valet av redskap grundar sig i kännedom om vad
som hände med den gamla häcken som under fl
 era
decennier inte klipptes tillräckligt regelbundet hela
vägen runt. För att försäkra sig om att hinna med
klipparbetet använder man numera motordrivna
stånghäcksaxar med en specialsele. Denna typ av bärsele är ursprungligen utformad för stamkvistning.
Stånghäcksaxen har kompletterats med ytterligare ett
fäste på riggröret för att kunna variera t yngdpunkten.
Med en väl balanserad stånghäcksax går det att få
till en pendlande rörelse som gör det lättare att få
plana klippytor och raka linjer jämfört med en vanlig
motorhäcksax. Arbetet går dessutom snabbare.
Den som använder stånghäcksax får inte vara alltför kort, eftersom bärselen bara till en viss gräns
går att anpassa. Smala personer kan uppleva problem med att avbärarbältet inte går att dra åt tillräckligt, men det kan åtgärdas genom att det sys in.
Långa personer når lättare gasreglaget och når givetvis längre upp på granhäcken.
Nedan beskrivs det tillvägagångssätt som används
vid Bergianska trädgården. Trots den rationella metoden tar det 70–100 timmar att klippa 300 meter häck,
inklusive kringarbeten. Tidsåtgången beror mycket på
hur erfarna klipparna är. De första åren, när klipplinjerna inte var så tydliga och man inte fick stöd av förra
årets klippyta, kunde det ta 200 timmar.

Instruktion för klippning
PLANERING OCH FÖRBEREDANDE ARBETE
Sök först efter ”medlöpare” i häcken, det vill säga grenar som växer
ytligt längs häckens längdriktning.
Korta med sekatör in dem till
cirka en centimeter ovanför en
förgrening. Om de inte klipps bort
kan de så småningom bli till grova
barrlösa grenar som ligger i klipp
ytan.
Börja med häckens sidor. Kontrollera siktlinjen, det vill säga att du kan
se oavbrutet från början till slut på
häcken. Lämna de svaga och glesa
partierna till sist, eftersom det där
inte går att ta stöd med h
 äcksaxen
mot förra årets klippyta på s amma
sätt som på de tätare delarna. Markera dessa partier på marken. Gör

likadant med de delar som ligger
innanför siktlinjen. Se till att inte
klippa för mycket i början och s lutet
av en sträcka. För att få till en rak
linje kan du börja en bit in och avsluta innan änden. När du är klar
med sträckan klipper du de första
och sista metrarna.
Kontrollera var förra årets klipp
yta är och eftersträva att klippa en
centimeter utanför den på de hårdast klippta delarna. Om siktlinjen
behöver justeras utåt får du lägga
på mer där det behövs.
Sätt på dig bärselen och se till att
rörets ände är vridet till stoppet
åt höger, så att maskinen h
 änger
nästan mitt framför dig. A
 npassa

remmen som håller den så att du
arbetar med något nedåtriktade
underarmar. Cirka 2/3 av maskinens
tyngd ska vila på höftremmen/
avbärarbältet och resten på axel
remmarna. Ett extra fäste för bär
selen på häcksaxens riggrör
närmare motorn gör att du lättare
kan hitta en skonsam arbetsställning vid klippning av höga häckar.
Börja klippningen ovanifrån om
häcken mest har uppåtriktade skott.
Om de flesta skotten är hängande,
börja underifrån. Sträck dig inte
uppåt, utan börja klippningen där
det känns bekvämt. Använd det
övre fästet på riggröret så att maskinen hänger balanserat.

Bilden visar grenar som växer ytligt i häckens längdriktning, s.k. ”medlöpare”. Foto: Hans Nilsson.
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KLIPPNING

10–30 grader

Steg 1.
Grovklipp först där du har maskinen mellan dig och häcken (vinkeln
mellan riggrör och svärd ska vara cirka 15 grader). Om häcken inte
är helt rak kan du spänna en lina vid marken längs med häcken som
hjälplinje för att hålla riktningen.
Klipp med den yttersta tredjedelen av svärdslängden.
2/3 av svärdet ska ligga an mot det som redan är klippt för att du
lättare ska kunna hålla riktningen. Tänk dig att du klipper med ett
jättelångt svärd som skall ligga parallellt med häckens r iktning.

1

2

Svärdet vinklas 10–30 grader mot klippytan så att du liksom kammar
fram skotten som skall klippas. Foto: Tina Westerlund.

10–30 grader

10–30 grader

2

3

4

Steg 2–4.
Håll löst med händerna, särskilt den hand som håller runt riggröret.
Den ska bara styra lätt.
Eftersträva en pendlande rörelse:
Uppifrån > nedåt, (i bottenläget vinklas svärdet om).
Nedifrån > uppåt, ta ett steg framåt med cirka 1/3 svärdlängd
(vinkla om).
Uppifrån > nedåt o.s.v.
Foto: Tina Westerlund (3, 4), Astrid Fyhr (5).

5
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Steg 5.
Finputsa från motsatt håll (jämfört med grovklippningen)
med maskinen utanför dig och med ökad vinkel mellan riggrör och
svärd. På så sätt står du nära häcken och ser bättre längs med den.
Foto: Tina Westerlund.

Steg 6.
Markera på marken var det finns partier som behöver
finputsas eller justeras, så går det lättare.
Klipp sedan den del upp mot toppen som du inte nått.
Fäst vid behov maskinen i nedre fästet på riggröret och
korta in remmen på bärselen så når du längre.

6

Arbeta med riggröret nästan rakt upp i k orta kvarts
cirkelformade rörelser, eller gå sakta f ramåt och klipp
kontinuerligt längs häcken. Putsa sedan eventuellt
längst ned mot marken. Det kan vara svårt att göra
detta utan att skada eggen på svärdet om grenarna
ligger nära marken. Du kan då i stället klippa årsskotten
för hand med en kantsax eller häcksax.
Foto: Astrid Fyhr.

7
Steg 7.
Avsluta med toppningen. Det är
ofta lättare att klippa från ett håll i
kvartscirkel (utan att klippa på tillbakadraget) med svärdet vinklat 20–45 grader mot klippytan för
att få med sig det avklippta över
kanten.

Efter två till fyra sådana klippdrag
avslutar du med ett finputsande
halvcirkeldrag tillbaka över den
klippta ytan. Om du är högerhänt är
det för det mesta enklast att klippa
från vänster mot höger. Sträva efter
en kammande rörelse.

Du börjar alltså klippa mitt framför
dig och fortsätter i klippriktningen
tills du nått över kanten med hela
svärdet.

Allra lättast går klippningen av
toppen om du kan arbeta från en
arbetsplattform/lift som är så hög
att du kan arbeta med horisontellt

riggrör. Då ser du bättre hur du klipper, har större kraft och kan ta ut
den pendlande rörelsen bättre.
Vid klippning av toppen eftersträvas en rak (men inte vågrät) linje i
stället för att följa marken.
Höjden på häcken varierar på grund
av att omgivande mark inte är plan,
men var exempelvis 2017 cirka 260
centimeter.
Foto: Bergianska trädgården.
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Döda plantor i häcken

Förr eller senare kommer troligen skador att uppstå som leder till döda grenpartier och till att enstaka
plantor dör. Ljuskonkurrens, allt för hård klippning,
olika skadegörare42, rotkonkurrens från omgivande
vegetation som medför torka, hårdgjorda ytor och
kompakterad jord är några av de stressfaktorer som
kan påverka plantornas livslängd negativt. All form
av konkurrens bör undvikas, och stödåtgärder som
till exempel vattning och gödsling kan sättas in för
att stimulera tillväxten. Viktigast av allt är dock att
förhindra skuggning. Träd och buskar som står så
nära att de skuggar bör tas bort helt.
Trädgårdsmästare Daniel Müller uppmärksammade problemet med döda partier och döda p
 lantor
i granhäckar redan i mitten av 1800-talet. I boken
Skogsvännen skrev han:
Uppkomma öppningar, därigenom att ett e ller
annat exemplar bortdör, så bör man binda dit
qvistar af närmaste exemplar.43

Eftersom ljuskonkurrensen upphör när barren ramlar
av från den döda plantan kommer avståndet snart att
börja vävas igen av inväxande grenar från o mgivande
plantor. Samma sak gäller för döda grenpartier, de omgivande grenarna växer ganska snart in och täcker de
ytorna. Mindre skador eller döda partier kan snabbare
fås att växa igen genom inbindning av grenar.
En enstaka död planta är svår att ersätta med en
nyplanterad eftersom både ljus- och rotkonkurrensen
är stor i den smala luckan i häcken. Man riskerar
också att skada de omgivande plantornas rotsystem
så allvarligt att också de så småningom dör.
Dålig dränering och förändringar i grundvatten
nivån är andra problem som påverkar granhäckar
negativt. På Mårbacka har den över hundra år gamla
häcken lidit av stående vatten i marken. Några delar
av häcken har dött och tagits bort under det senaste
decenniet. Det är möjligt att häckens rötter skadades
när diken grävdes för att skapa bättre dränering. Idag
finns döda partier i vissa delar.44
42 Skadegörare på granhäckar kan vara exempelvis älgar och
människor. Det kan också vara insekter, där granbarrlus är den
vanligaste. De trädgårdsmästare som berättat om granhäcksskötsel
har inte uppgett att granbarrlöss har förekommit i så stor mängd
att det har tagit död på plantor. Däremot finns alltid en risk att
plantor försvagas av sådana angrepp. Svampen honungsskivling
har nämnts som ett större problem.
43 Müller, 1857, s. 64.
44 Muntlig uppgift, Johan Ranung, Anna-Lena Sonesson och Björn
Zetterberg, september 2017.
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Mindre partier som dör bort i en häck kan på sikt växa ihop igen
genom att grenar från omgivande plantor växer in mot skadan.
Processen underlättas av att de gamla barren trillar av och att
ljuskonkurrensen därmed minskar. Foto: Hans Nilsson.

Uppkommer en större lucka i häcken med flera
döda plantor är det ofta bäst att dra upp dem och
plantera nya. Har man många luckor eller många
stora döda grenpartier får man i stället planera för
en ersättning av häcken längs en hel sträcka, till
exempel mellan två hörn eller andra naturliga avgränsningar.
Jordmån

Gran är väldigt tålig när det gäller jordmån. Den
föredrar dock näringsrik, väldränerad jord med god
tillgång till vatten.
Med tanke på det faktum att granhäckar gärna
växer sig stora är gödning inte särskilt vanligt förekommande. Däremot kan det vara bra att ta till om
en häck växer ojämnt. Då tillför man gödsel i de delar av häcken där tillväxten är svag. Ojämn tillväxt
kan även bero på konkurrens av olika slag eller uppstå om jorden omkring blir hårt packad. Det är inte
ovanligt att granhäckar planteras intill körvägar, där
just jordpackning kan bli ett problem.

Det finns en risk att rotsystemet på plantorna intill skadas när en ny planta sätts in där det har uppstått ett hålrum. En skada som visar
sig eventuellt först året efter. På Ruds kyrkogård i Karlstad har man lyckats förhållandevis bra med att plantera in enstaka plantor där
det uppstår luckor. För att störa grannplantorna så lite som möjligt används de spadar och redskap som också används för att gräva ned
gravurnor. Dessa gör smalare hål än en vanlig spade. Muntlig uppgift, Mats Svensson, december 2017. Foto: Tina Westerlund.

Den 100-åriga granhäcken på Mårbacka har dött i vissa partier. Orsaken är troligtvis att det tidigare har varit dålig dränering.
Foto: Hans Nilsson.
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Om tjälen blir kvar i länge i marken och vårsolen
är stark finns det risk för torkskador på plantorna, i
värsta fall så dör häcken.
Vid nyetablering är god jordmån och jämn tillgång till vatten en nyckel till framgång. När en del
av granhäcken byttes ut på Mårbacka stod plantorna
i princip still i utvecklingen i sju–åtta år. Problemet
var dålig vattentillgång och brist på näring. Jorden
de stod i bestod nästan bara av gamla döda granbarr.
Efter mer regelbunden vattning och näringstillförsel
började häcken växa.45
Införskaffande av plantor och plantering

Bland dagens trädgårdsmästare verkar det vara ovanligt att samla kottar eller plantor i skogen för att få
material till häckar. Istället planteras ofta två- e ller
treåriga plantor köpta från skogsplantskolor. De är
dock från början utvalda för att ha maximal tillväxt
och vara lämpliga för timmerproduktion, så de passar
sämre till häckar.
Men det finns alternativ. Man kan beställa specialodlade och beskurna plantor från plantskolor, som så
kallad färdig häck.
När granhäcken på Bergianska trädgården s kulle
bytas ut kontraktodlade en plantskola frösådda plantor från en utvald småländsk frökälla.46 Ett tusental plantor valdes ut för vidare odling med t anke
på jämnhet i växtkraft, täthet, barrlängd och sen
knoppsprickning (för att undvika frostskador på årsskotten). Slutligen valdes 560 plantor ut till plantering. Man köpte också ett tiotal att ha i reserv.
Genom att välja bland ett mycket stort antal frö
plantor kan man uppfylla önskade egenskaper och
uppnå en viss enhetlighet. Det är viktigt att a nvända
en proviniens47 som passar för planteringsplatsen.
Oftast väljer man sydligare provinienser för att få en
senare skottbrytning. Då minskar risken för frostskador på de nya årsskotten under senvåren.48 Till plantering av häck kan speciellt utvalt klonat material
45 Muntlig uppgift, Björn Zetterberg, september 2017.
46 Fröodlingen startades 1996 och plantorna planterades ut 2001.
47 Frökällans härkomst, den ursprungsplats där fröerna har
samlats in.
48 Tillväxtstarten på våren hos gran bestäms i första hand av
temperatursumman (summan av dygnsmedeltemperaturer över
+5 °C). Temperatursumman som krävs för skottskjutning varierar
mycket och är anpassad till den ursprungliga växtplatsen, där
fröet är plockat. Ett definierat plantmaterial (t.ex. en proveniens
eller en klon) antas ha en specifik temperatursumma efter vilken
skottskjutningen i genomsnitt inträffar. Förenklat kan man säga
att sydligare proviniens kräver en större temperatursumma för
tillväxtstart än en nordlig.
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ge fördelar som till exempel absolut enhetlighet, anpassad växtform, tät grensättning och sen skottbrytning.49
Men det uppstår också risker när alla plantor har
samma genetiska egenskaper. Då är alla känsliga på
samma sätt för sjukdomar, skadegörare och andra
stressfaktorer, som till exempel klimatpåverkan.
Den optimala planteringstiden är när rottillväxten
sker, det vill säga under augusti–september och
april–maj. Vårplantering kräver dock betydligt mer
passande med vattning. För säkrare etablering och
jämnare tillväxt är stödbevattning bra, åtminstone
de första tre–fyra åren. Ett sätt är att lägga dropp
slang längs hela planteringsytan. Om man dessutom
täcker med markduk minskar avdunstningen. Det
förhindrar även konkurrens om vatten och näring
från groende ogräs.
Litteraturens råd om hur tätt plantor i en granhäck
bör sättas varierar. Vissa förordar ett plantavstånd
på 25 centimeter för mindre exemplar.50 Andra anser
att det bör vara över 30.51 Generellt kan man säga att
plantorna kan sättas så tätt att de längre grenarna
nuddar varandra, men med minst 25 centimeters avstånd, eftersom man annars får väldigt tätt mellan
stammarna när häcken blir äldre.
När man tittar runt bland granhäckar visar de på
planteringsavstånd från allt mellan 25 centimeter upp
till två meter. De flesta ligger på mellan 30 centimeter
och en meter. Kan ett sätt att söka svar vara att se på
gamla häckar? Trädgårdsmästare Klara Holmqvist
på Julita gård konstaterar att det är svårt att bedöma
det ursprungliga planteringsavståndet inne i gårdens
gamla granhäck, som planterades på 1880-talet:
På vissa ställen har granarna blivit grova och på
andra ställen är de fortfarande tunna. På många
ställen står de döda granarna kvar inne i häcken.
De flesta stammar står tätt och några står rentav
helt intill varandra så man verkar inte ha varit så
systematisk vid planteringen. Det tycks som att
många granar är planterade med 30 cm c/c. En
del står dock med 25, 40 och 50 cm avstånd.52

Granhäckar planteras både i enkla och dubbla r ader.
På Mårbacka är häcken planterad i enkla rader,
förutom i den del som skulle skydda från n
 ordliga
49 Förökat med vegetativa metoder för att behålla samma
genuppsättning.
50 Hjern, 1934; Engstedt, 1951.
51 Samuelsson & Schenkmanis, 1986; Bengtsson, 2004.
52 Uppgift via e-post, Klara Holmqvist, november 2017.

På sommaren 2001 fälldes den gamla häcken i Bergianska trädgården. Ett cirka en meter brett och 50 centimeter djupt schakt
gjordes för att få bort gamla stubbar. Det fylldes därefter med planteringsjord. Vid plantering i augusti var plantorna täta upp till
130–150 centimeters höjd, cylinderklippta i sidorna och med rotklumpar på max 50 centimeter i diameter och hade en topphöjd på
cirka 175–250 centimeter. De placerades klumptätt i schakten, det vill säga två plantor per meter och med en cirka 20 centimeter
upphöjd bädd. Foto: Bergianska trädgården.

På Ruds kyrkogård i Karlstad används ett planteringsavstånd på cirka 40 centimeter. De anser att det ger plantorna bra utrymme och
goda förutsättningar att utvecklas. Muntlig uppgift, Mats Svensson, oktober 2017. Foto: Tina Westerlund.
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Granhäcken på Fryksände kyrkogård i Torsby är planterad i dubbla rader. Plantavståndet är stort både i och mellan de två raderna.
På ena sidan är häcken helt tät på utsidan och den andra något glesare. Foto: Tina Westerlund.

vindar. Där är det en dubbel rad. På Fryksände
k yrkogård i Torsby har plantorna satts i dubbla rader,
men med så stora avstånd emellan att det är svårt att
tro att de ursprungligen var tänkta att bilda en häck.
Avstånden mellan plantorna är cirka två meter och
avståndet mellan de två raderna är 2 1/2 meter. Idag
går det att gå inne i häcken som i en tunnel.
Med ett bredare planteringsavstånd ökar risken för
att människor, och djur, genar genom häcken. Det
skadar unga plantor och på sikt kan det bli stora hål.
Ett sätt att förhindra detta är att sätta upp ett stängsel i samband med plantering, tillfälligt eller perma
nent. I Bergianska trädgården sattes ett tillfälligt
stängsel upp i samband med planteringen 2001. Det
ersattes efter några år med ett permanent viltstängsel som sattes upp intill häcken. Numera syns inte
stängslet tack vare häckens tillväxt.

På Sandsborgs kyrkogård i Enskede finns fortfarande en granhäck
som omgärdar delar av kyrkogården. De boende i området har
börjat nyttja en öppning mellan två plantor som en passage.
Foto: Mattias Ek/Stadsmuseet Stockholm.
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Diskussion och slutsats

I den här skriften har vi pekat på vad som kan orsaka
problem vid odling och skötsel av granhäck och vad
som krävs för att åstadkomma ett bra resultat.
Ljusbrist är den överlägset vanligaste orsaken till
att granhäckar inte blir täta. Det uppstår både när
häckar formas så att ljuset inte kommer åt och när
häckar skuggas av annat i omgivningen.
Äldre trädgårdar med granhäckar innehåller ofta
även gamla träd. I de flesta fall breder trädens kronor
ut sig mer nu än när häckarna planterades. Det gör
att den plats som var utmärkt för granhäck tidigare
kanske inte alls fungerar idag. Man ställs då inför ett
val som innebär en värdering av de olika objekten i
trädgården. Ska träden tas bort för att g ranhäcken
ska ha möjlighet att bli tät och grön? Svaret är ja, om
häcken ska få goda förutsättningar att utvecklas. Ett
alternativ är att låta träd och häck samsas. Resultatet blir då en glesare häck, som riskerar att mista
både sitt estetiska värde och funktionen som levande
stängsel och vindskydd. Ytterligare ett alternativ är
att välja en annan häckväxt, en som tål mer skugga.
Men om man vill förmedla en trovärdig upplevelse
av en trädgårdsmiljö från en tidigare epok så är granhäcken en betydelsefull pusselbit.
Det är inte bara träden som växer med åren. Det
gör även granhäcken, och den kan inte klippas in
på samma sätt som en lövbärande häck. Skott som
klipps för långt in gör att grenar, och ibland hela
plantor, dör. Utan kunskap om att granen fungerar
på det viset riskerar gamla häckar att bli både barrlösa och stympade. När en häck väl har klippts för
långt in är i princip den enda möjliga åtgärden att ta
bort och plantera på nytt.
Vid nyplantering av en granhäck gäller det att planera för att den även ska få tillräckligt med plats i
framtiden. Med en enkel beräkning har vi visat hur
man kan uppskatta häckens bredd efter ett visst antal
år. Det är lätt att konstatera att om man vill behålla
en granhäck i många decennier måste den ha ett väl
tilltaget utrymme redan från början. Annars måste
den regelbundet bytas ut.
Vilket plantavstånd är lämpligt? Uppgifter i litteraturen och observationer av befintliga häckar visar

att valet av planteringsavstånd varierar kraftigt, från
25 centimeter till två meter. De största avstånden har
väckt tankar om att dessa planteringar kanske inte
ursprungligen var tänkta att utgöra formklippt häck.
I flera fall visar dock häckar med större plantavstånd
på god vitalitet. En möjlig förklaring är att ett större
plantavstånd gör att varje individ får en större barrmassa. Och ju fler barr desto mer energi kan plantan
skapa. Med färre barr riskerar plantor att bli mindre
motståndskraftiga. Nackdelen med ett större plantavstånd är att när en planta väl dör bildas ett större
parti av döda grenar. Då har häcken svårare att själv
”läka” med grenar som växer in från sidorna.
En regelbunden klipping ger jämnare ytor och en
tätare häck. Många trädgårdsmästare vittnar om att
klippning varje år ger det bästa resultatet. Först när
häckarna blir gamla och avtar i tillväxt kan klippning vartannat år bli aktuellt.
När är den bästa tiden för att klippa en g ranhäck?
Erfarenheten säger att det går att klippa nästan när
som helst, men på sikt kan valet av klipptid p
 åverka
häckens framtid. En optimal tid för plantorna är
rimligen när de har hunnit samla på sig så m
 ycket
energi som möjligt. Det bör också vara vid en tid då
plantorna störs så lite som möjligt av den skada som
klippningen innebär. Valet av klipptid utgår ofta från
fler faktorer än bara vad som är bäst för häcken. I
den här skriften har vi lyft frågan om det kan vara
så att klippning under sensommar och tidig höst
kan leda till att fler knoppar får signaler om att sätta
igång, och att det i sin tur kan resultera i en tätare
häck? För att få svaren på hur val av klipptid påverkar resultatet, på både lång och kort sikt, skulle mer
systematiska försök behöva genomföras.
I det exempel från Bergianska trädgården som lyfts
fram i denna skrift användes en bensindriven stånghäcksax för att klippa granhäcken, ett val som grundade sig i utbud av redskap, ergonomi och tidsåtgång. Redskapen för att klippa häck har utvecklats
och kommer fortsätta att göra det. Den t raditionella
häcksaxen är fortfarande ett redskap som används,
om än i betydligt mindre skala nu än tidigare.
Principerna för klipplängd och stöd mot häcken är
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 esamma, men det går inte att åstadkomma sved
pande rörelser med den traditionella häcksaxen på
det sätt som går att göra med dagens häcksaxar med
svärd. Då fungerar det bättre med skärande redskap
på stång. Exemplet visade också att manuell klippning kan leda till att stora häckar inte blir klippta
tillräckligt ofta.
En välslipad manuell häcksax ger dock bättre snitt
ytor och därmed ett finare resultat. Jämförande försök med olika redskap kan ge mer kunskap om hur
klippresultaten skiljer sig åt. Ett sätt att uppmärksamma de element som funnits i trädgårdar från tidigare epoker är att tydliggöra själva skötseln. Använd-
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ningen av manuella häcksaxar ger en mer rättvisande
historiebeskrivning. Genomtänkta val av redskap och
klippmetoder i besöksträdgårdar kan i sin tur vägleda och inspirera fritidsodlare till mer medveten
häckskötsel. Faktum är att goda skötselexempel för
granhäckar redan finns i många privatträdgårdar.
Börja se dig runt! Klippning av granhäck är fort
farande en levande tradition. Den hålls vid liv genom
att vanlig gran väljs som häckväxt och att skötsel
erfarenheter fortsätter att utbytas. Med rätt förutsättningar för odling och med rätt skötsel går det att
hålla granhäckar täta och formklippta mycket länge,
under hundra år och till och med mer.
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Platser att besöka
Bergianska trädgården i Stockholm
Rumsbildande granhäck runt odlingar,
planterad 2001.
Adress: Gustafsborgsvägen 4 (Frescati), Stockholm
Hemsida: http://www.bergianska.se/
Bergs kyrka i Hoverberg, Jämtland
Gammal omgärdande granhäck på kyrkogården.
Adress: Hoverberg 426, 840 40 Svenstavik
Kyrkogård med gamla granhäckar
Hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/sodrajamtland
Bjerstorps slott utanför Vara
Gammal granhäck i stor bågform som omgärdar
trädgården. Insidan är idag barrlös.
Adress: Fyrunga, 535 91 Kvänum
Hemsida: https://bjertorpslott.se/
Bogesunds slott utanför Vaxholm
Raka lähäckar av gran.
Adress: Per Brahes väg, Vaxholm
Hemsida: http://www.bogesundsslott.se/
Drottningholms slott utanför Stockholm
Granhäck högt placerad på en vall ovanför
lustgårdens tvärgående kaskader.
Adress: Drottningholm, Stockholm.
Hemsida: https://www.kungligaslotten.se/varabesoksmal/drottningholms-slott/drottningholmsslottspark.html

Fryksände kyrkogård i Torsby
Dubbelradig granhäck längs två sidor av kyrko
gården. De gamla delarna av häcken är så stora att
det har bildats tunnlar inuti. Nyetablering av
granhäck pågår.
Adress: Kyrkogatan 26, 68530 Torsby
Hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/fryksande
Hölö kyrka i Sörmland
Kyrkogården omgärdas av granhäck på två sidor.
Häcken är formklippt i ändarna.
Adress: Klockargården, 153 92 Hölö
Hemsida: http://www.holomorkokyrka.se/
Julita Gård i Sörmland
En högvuxen granhäck planterad på 1880-talet.
Adress: Julita Gård, 643 98 Julita
Hemsida: https://www.nordiskamuseet.se/slottgardar/julita-gard
Linneträdgården i Uppsala
Granhäckar med figurklippning som omgärdar
odlingskvarteren och konformade granar
Adress: Svartbäcksgatan 27, 753 32 Uppsala
Hemsida: http://www.botan.uu.se/vara-tradgardar/
linnetradgarden/
Munthes Hildasholm i Leksand
Granhäckar som rumsbildare i trädgården och
formklippta figurer.
Adress: Klockaregatan 5, 793 31 Leksand
Hemsida: https://www.hildasholm.org/se
Mårbacka minnesgård utanför Sunne
Omgärdande granhäck där större delen står kvar
sedan den planterades omkring 1913.
Adress: Mårbacka 42, 686 96 Östra Ämtervik
Hemsida: http://www.marbacka.com/

Ruds kyrkogård i Karlstad
Granhäckar som rumsbildare på hela kyrkogården.
Adress: Mossgatan 22, 65466 Karlstad
Hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/karlstadspastorat/ruds-kyrkogard
Sandsborgskyrkogården i Enskede
Omgärdande granhäck och figurklippta granar.
Adress: Sockenvägen 479, 122 33 Enskede
Hemsida: https://begravning.stockholm/hittabegravningsplatser-och-kyrkogardar/platser/sandsborgskyrkogarden/
Skärsjölunds gård utanför Angered
En lähäck av gran planterad i början av 1900-talet
längs med en stengärdesgård.
Adress: Skärsjölundsvägen 100, 424 68 Angered
Hemsida, se t.ex.: http://hejevent.se/venue/gendjlgx3bzeqa
Steninge slottspark utanför Sigtuna
En omgärdande granhäck runt slottsparken, samt
rester av läplanteringar.
Adress: Steninge Slottsväg, 195 91 Märsta
Hemsida se t.ex.: https://destinationsigtuna.se/partner/steninge-slott/
Tyresö slott utanför Stockholm
Äldre granhäck och nyplanterade granar som
formklipps.
Adress: Tyresö slottsväg, 135 60 Tyresö
Hemsida: https://www.nordiskamuseet.se/slottgardar/tyreso-slott
Uppsala botaniska trädgård
Häckar och formklippta pyramider i gran.
Adress: Villavägen 6–8, Uppsala
Hemsida: http://www.botan.uu.se/vara-tradgardar/
botaniska-tradgarden/
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