
Pilehiign blir alltmer populärt. S.rlix är
ett växtsl;il<te som har nrycket Iätt för att
rota sig. Sticl<lingar l<an sticl<.rs clirekt i

jorden och slå rot. Långa pilsl<ott ilätas
i vacl<ra mrjnster som grcnsk.ir och s.i

srnånii-rgonr v;ixer sanrnran till err tät
vaigg, koja, ;rortal mrn. Det är vil<tigt att
sl<otten iir helt färsl<a och s.rftsp;incJa när
de saitts tidigt på våren innan dc börjar
grirnska. De får hcllcr inte torka r-rt uncler
rotn ingcn.

Kliitterväxter- som vildvin, klematis,
hurnle nr rn l<an få klänga på staketet och
bild.r häck.

Att blanda ctlika sctrters blontntanalc

bu-skark.in bli ern cffcktfull hrick eller brvn.
Välj buskar med olil<a [rlornningsticl s;i
blonrrnar häcken länge. Välj clock buskar
rned urrgefair samnra tillv.ixt och storlel< så

intc några tar överhanden. N;igra erernpel
är bul<ett.rpel, buskrosor, fläde1 paracJis-
buske, prakttry, rosentry, scl-rersrrin ocl'r
sl ån.

Vacker nten arbetskrivancle är frukt-
hiicken. Spalj6tr:rc1 eller s l< l<ordongtr.id av
iipple eller päron planteras sonr friväxan-
rl,- :p,rlje hurrrlen till trpp'p,ind,r lrirl.rr.
Be:k,irt \()m \l),rljolr,itl. {ren h,irlrurk,rr
kan spaljdras och tar clå nr,vcket nrindr--
p I ats.

Frukthiick.

Sol vei g S i c lb I acl (tt:xt )
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Nr 32 o Häckar

Doftande, blommande syrenbersål stramt tuktad ligusterhäck eller
en vit sky av brudspirea. En häck kan ge helt olika intryck. Den ska-
par run',skänsla inne i den egna trädgårclen, ger insynsskydd och Iä
på uteplatsen eller en mjuk bakgrund till en färggrann perennra-
batt. Men mest används den ändå som avgränsning mot grannen.

Att ha en genrensam häcl< som gräns stäl-
ler I<rav på grar-rnsämjan nren är naturligt-
vis ett bra sätt att utnyttla ytan. Annars
tvingas nran plantera den långt in på sin
cgen tomt för att konrrna åt artt klippa på
båcla sickrr och utan att häcken breder ut
sig till granncn.

Det Iinns anspr;il<sIosa ['riickväxter sorl
växer bra på cle flesta jordar, t ex sibirisk
ärtbuske, oxcl och n-råbär. I skugga trivs
rnåbär, avenbol< och iclegran. Siirsl<ilt
vindtåliga oclr därftjr

oc['r oxel. Häcl<oxbär
och liguster .ir dock,
liksom avenbok
och spirea, kainsli-
g.r firr tät, dåligt
dräneracl jorcJ. Som
högre lähäckirr pas
sar oxcl, poppel och
al

Plantering
Häckar planter;rs
vanligtvis rnecl sär-
sl<ilda häckpl.rntor

planteras gansk.r tätt och klipps ner rejält
ftirsta året. Vr ll man snabbtfå en uppvuxen
häck kan clen planteras med strjrre buskar
och strjrre avstånd men clet blir betydligt
dyrare.

Barrotacle, Iövtällancle häc[<plantor
planteras på våren eller hrjsten nred.ln cle

fortfarande är i vila. Vintergröna växtcr,
sonr oftast säljs mcd jordklump, sl<a inte
planteras senare är'r septenrber.
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F örl.;erecl j r trcle n fi't r p I ante r i n g.

Förbered jorcJen några veckor ir-rr-r;tr.t

clr-r t;,inkcr plantera. M;irk ut platsen
nred hjälp av ett spänt sncjrer. Bearbctir
jorcJen ner till 30 40 cm djup och ca 50
cm bredd. Jorclförb;ittra rlecl kompost,
torvrnLrll eller lill-ranrle som lrrr:krar or h

som är barrotacle \

och gansl<il snrå. De
ska sn.rbbt i jorcJerr,

Barrotarl
häck
plant;t.
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höjer mullhalten i jorden. Crundgödsla
med stallgödsel eller hönsgödsel (bara på
våren) några veckor före plantering eller
vänta till efter planteringen.

Sätt alltid barrotade plantor i ljummet
vatten så fort du fått hem dem. Låt dem stå
och dra i några timmar innan du planterar
dem. Vattna igenom kruk/klumpodlade
växter ordentligt. Normalt plantavstånd är
25-35 cm. Gräv en grop i taget,
sätt ner plantan och fyll på
med jorden från nästa grop. El-
Ier gräv upp en fåra med en
lodrät kant längs med snöret
mot vilken du ställer plantorna
och fyller på jord från sidan.
Trampa till lätt så att plantan
står rakt och stadigt. Fyll på
mer jord. Vattna ordentligt när
allt är planterat, ca 5-10 I per
planta.

Beskärning
Vid vårplantering ska plantor-
na klippas ner till ca 20 cm. Höstplantera-
de häckar beskärs också på våren. Undan-
tag är avenbok, bok, gran, lärk och thuja
som inte ska klippas ner alls vid plante-
ringen. De klipps itoppen först när häcken
nått sin fulla höjd. De ska alltså ha en ge-
nomgående huvudstam för att utvecklas
bra.

Klippt häck - en femårsplan
Efter planteringsbeskärningen ska den
klippta häcken växa en liten bit i taget för
att bli tät. Under de första 4-5 åren beskärs
häcken på vintern. Låt endast 1 5-25 cm av
årstillväxten vara kvar varje år tills den nått
den höjd du vill ha. Klipp sidorna i pyra-
mid- eller konform, dvs med bredare bas.
Då får alla grenar bra med ljus och häcken

Formklippt häck år 0-4.

klarar snötryck bättre. Bevara därefter
häckens form genom en årlig sommarbe-
skärning, en gång vid midsommar och en
gång i slutet av sommaren om det behövs.
Häck med genomgående stam klipps på
sidorna redan från början. När den nått

önskad höjd klipps den som
andra form kl i ppta häckar.

Skötsel
Camla häckar som börjar
glesna nertill kan föryngras
genom att klippas nertill 20-
30 cm.

Friväxande häck får ut-
vecklas fritt efter den första
nedklippningen, men kan
gallras vid behov eller klip-
pas ner om den blivit alltför
gammal och risig. Veka

häckar t ex måbär kan behöva stöd.
Plantera intill ett lågt nätstängsel eller
spänd ståltråd som häcken sen får växa
över.

Underhållsgödsla med något års mel-
lanrum. Välj naturliga gödselmedel som
stallgödsel, hönsgödsel, blodmjö1, ben-
mjöl eller egen kompost.

Häckar värda att pröva
Aronia har mörka glänsande blad och
får vacker höstfärg både som klippt och
friväxande. Vita blommor och svarta
ätbara bär som gillas av fåglarna. Kan
ersätta häckoxbär där denna inte trivs.
Zon 5.

Avenbok trivs på mullrik, kalkhaltig
jord. Beskärs med genomgående stam.
Vacker även på vintern med sina torra,
rostbruna blad.Zon 4.

B ambu bi ldar en mycket effektfu I I häck.
Nu finns nya sorter i handeln som för-
hoppningsvis inte ska blomma på hundra
år. Kan hållas tät och smal. Zon 3.

Buxbom finns nu som härdigare sorter
än tidigare. Odlingsvärd, vintergrön, Iåg
häck som växer långsamt. Zon 3.

lärk passar utmärkt som häck. Cenom-
gående stam. Barrväxt som tappar bar-
ren på vintern. Skir grönska och vacker
gul höstfärg. Lämplig till smal häck.
Zon 6.

Oxel som häck borde odlas mer. An-
språkslös, vind- och salttålig. Vacker med
sitt delvis silvergrå bladverk. Zon 5.

Gamla beprövade
Hagtorn är den klassiska höga häcken som
döljer det mesta för insyn och inkräktare
med sin täthet och vassa tornar. Tålig och
robust. Zon 4.

Liguster är kanske den vanligaste form-
klippta häcken. Delvis vintergrön, går att
forma mycket tät och jämn. Känslig för
alltför tät jord.Zon 4.

Måbär passar bäst som klippt häck men
kan även vara friväxande. Crönskar tidigt.
Tål hård beskärning och kan hållas myck-
et smal. Skuggtålig. Zon 6.

Norsk brudspirea år en av de vackraste
friväxande häckarna på våren med sin
slöja av vita blomgirlanger. Blir med tiden
risig och behöver glesas ur efter hand.
Zon 5.

Sibirisk ärtbuske är norrlandshäcken
framför andra. Härdig, lättodlad, trivs på
mager jord. Skir vårgrönska och små gula
blommor. Drabbas sällan av mjöldagg i

norra Sverige, vilket den däremot lätt gör
söderut. Zon 7 .

Syren år för många förknippad med ber-
sån. Får inte beskäras för hårt om den ska
få sina väldoftande blommor. Kan med ti-
den bli alltför gles och hög men tål hård

Enklaste pilehägnet: Stick ner skotten i
jorden till en grönskande skärm.

föryngring. Bondsyren zon 6, parksyren
zon 4.

Thuja, den mest använda barrväxten till
häckar. Bildar naturligt en strikt, välfor-
mad hög smal häck med genomgående
stam. Kan hållas ännu smalare genom be-
skärning. Toppas i önskad höjd. Känslig
för torr 1ord. Zon 4.

Annorlunda häckar
Sä en ettårig häck av sommarblommor.
FIera kraftigväxande sommarblommor
kan mycket väl få bli en häck, till exempel
runt köksträdgården eller uteplatsen.
Lämpliga växtslag: solros, jättebalsamin,
ricin, ballongblomma, paradisblomster.
Så dem på plats i Iucker näringsrik jord el-
Ier förkultivera plantor som du sätter ut när
frostrisken är över. Eller plantera flerårig
jordärtskocka som häck. Den vita sorten
Bianca blommar med vackra gula blom-
mor.

X
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Häck med genomgående stam. Beskär
endast sidorna tills du fått önskad höjd.


