
Tips för att skapa ramen till Gröna Rum 

För att göra ditt projekt så framgångsrikt som möjligt vill vi gärna ge några tips. Med en häck 

runt tomten får du en naturlig grön gräns mot grannarna. En häck ger insynsskydd och silar 

vinden, den ger även ett mjukare intryck och blir en fin bakgrund till perennrabatten.  

När du planerar din trädgård fundera gärna på vilka ”rum” du vill ha. En häck i någon form är 

perfekt för att rama in din uteplats. Kanske längtar du efter en syrenberså för en mysig 

fikastund? Eller drömmer du om att ha en formklippt häck runt köksträdgården för att ge lä 

och värme till din grönsaksodling? En vacker häck kan även dölja de mindre trevlig men 

nödvändiga delarna i din trädgård som komposten eller soptunnan.  

Spirea eller Tuja? 

Vilken häck du väljer handlar främst om din personliga smak och husets stil samt vilken 

sluthöjd du vill ha. Men fundera gärna redan från början igenom hur mycket tid du vill lägga 

på skötseln.  

Det finns friväxande och formklippta häckar i olika storlekar. En friväxande häck kräver 

nästan ingen skötsel om du sköter beskärningen de första åren, men den tar ofta lite större 

plats på bredden. En viss föryngringsbeskärning bör dock göras efter några år. Några 

exempel på friväxande häckar är Spirea, Syren, Vresros och Ölandstok. 

En formklippt häck måste klippas minst en gång per säsong för att hålla den formen du tänk. 

Vi skickar alltid med instruktioner för hur dina plantor ska beskäras de första åren. Den mest 

populära häcken att formklippa är Tuja vars fördel även är att den är vintergrön. Andra 

exempel på häckar som passar bra att formklippa är Liguster, Bok och Buxbom. Sedan finns 

det Häggmispel som kan fungera både som friväxande och formklippt. 

En blommande häck är mycket vacker, men den passar inte om du vill ha en formklippt häck 

eftersom du oftast beskär bort de skott som blomningen sker på.  

Till sist!  

Sist men inte minst måste ditt växtval vara föreenligt med vilken zon du bor i. Sverige delas 

enligt Svenskt Trädgårds zonkarta in i åtta odlingszoner. Zon 1 finns i Sveriges mildaste 

delar och zon 8 i de kärvaste regionerna. För att dina plantor ska växa och frodas måste du 

välja en produkt som klarar klimatet i din del av landet. Vi anger tydligt vilka zoner respektive 

produkt är härdig i. Observera att det inte är självklart att de "högsta" zonerna alltid finns i 

norra Sverige. Hav och stora sjöar har en temperaturutjämnande inverkan, och klimatet är 

oftast mildare i stora vattens närhet. Höjden över havet påverkar också och 

vegetationsperioden förkortas ju högre upp man kommer. Vet du inte vilken zon du har hittar 

du en Zon-karta under respektive produkt. När du bestämt dig är det bara till att beställa! Vill 

du ha tips på vad du kan förbereda inför din leverans hittar du mer information som en PDF 

på respektive produkt. 


