
En upphöjd rabatt är både lätt
arbetad och vacker. Nivåskillnaden 
gör att växterna trivs bättre.
Av SuSanne anderSSon och anette SieverS    
Foto SuSanne anderSSon och Sven SieverS

Trädgårdsdesignern Susanne 
Andersson flyttade in i ett hus med 

en kal gräsmatta. Den upphöjda 
rabatten har blivit fin och frodig på 

bara två år, men det är tio år mellan 
bilderna. Här växer bland annat 
flocknäva, rodgersia och funkia.  

upphöjd rabatt
Så får du en

Om man har en färdig gräsmatta som man vill förändra  
till en plantering är det perfekt att ta vara på gräs
svålen, i stället för att köra bort den.

Vänd upp och ner på gräs svålen och låt den bilda botten  
i rabatten, den förvandlas snabbt till ny jord. Det blir också 
snyggt. När rabatten kommer upp lite ser trädgården både  
mer välskött och designad ut. 

En buske eller ett träd strävar uppåt och gör att du ytter
ligare bygger på den spännande nivå skillnaden.
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Före



steg för steg

Täck högen med tidningspapper.  
Det förhindrar ogräs från att komma 
igenom, sedan förmultnar papperet  
och blir till jord. 

Bred ut ungefär 10–20 centimeter 
planteringsjord ovanpå. 

Plantera dina perenner och eventuellt en 
buske eller ett träd. Tryck till runt plan-
torna, här bolltistel. Vattna noga.

fina kanter  
på två sätt
Kanterna på den upphöjda plan-
teringen låter du antingen slänta 
ut mot gräsmattan eller också 
bygger du ett distinkt avslut med 
torvblock. Kraftigväxande mark-
täckare täcker snabbt torvblocken. 
I ett soligt läge trivs silverarv bra 
medan waldsteinia trivs i både sol 
och skugga. 

Om du vill låta rabatten slänta 
ut planterar du de marktäckande 
växterna ytterst, över den utpla-
nade jordvolymen.

En upphöjd plantering är bra för 
växterna av flera skäl. 
 UVäxterna får en varmare bädd och 

tjälen går snabbare ur jorden, vilket 
innebär en kortare vinter. 
 UDet är lättare att sköta rabatten, 

eftersom planteringen kommer på  
en högre nivå.
 UFördelarna är speciellt stora på 

platser med sämre jord. Utan att 
behöva gräva så mycket på djupet  
får du ändå bra jord. 

växter frodas i upphöjd bädd
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steg 4 steg 5

Trädgårdsdesignern 
susanne 
andersson har själv 
använt metoden att 
bygga upphöjda 
rabatter på flera 
ställen i sin trädgård  
i Järfälla utanför Stockholm.

Börja med att markera ut den nya plante-
ringens form, lättast med till exempel en 
vattenslang. Gräv längs vattenslangen. 
Vill du plantera en buske behövs ett 
större planteringshål. Gräv det, fyll på 
med jord och markera med en pinne.

Vänd upp all grässvål och lägg upp och 
ner på den nya platsen. Det är lättare om 
du skär grässvålen i något mindre bitar 
innan du vänder dem, hela sjoket är 
tungt. Grässvålen blir ny, bra jord när  
den förmultnar. 


