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skörd till våren efter. Då passar det bra 
med olika sorter av mâchesallad, även 
kallad vintersallad. Dill, palsternacka, 
persilja, rotpersilja, svartrot och tidiga 
morotssorter lämpar sig också för 
höstsådd. Vitlök sätter man också på 

Susanne Andersson 
är trädgårds
designer och svarar 
på frågor om hur du 
ska planera din 
rabatt och 
drömträdgård. Hon 
brinner för att 
planera trädgårdar  
att njuta av.

Birgitta Karlsson  
svarar på frågor  
om köksträdgård. 
Hon är hängiven 
fritidsodlare och 
expert på köks
trädgård hos  
Nelson Garden.

Peter Svenson är 
trädgårdsmästare  
på Jonsereds 
trädgårdar och 
svarar på frågor  
om rosor, perenner 
och giftfri odling.

Mariana Mattsson  
är trädgårds
ambassadör i 
Lappland och svarar 
på frågor om odling 
i kärvt klimat.

När ska jag plantera häcken?

Jag tänkte plantera 
häck i höst. Har funderat på avenbok, 
men tar gärna emot tips på något 
annat. Jag bor i zon 3, på gränsen till 
zon 4. Och så undrar jag hur länge jag 
kan vänta med planteringen. Har hört 
att man kan sätta buskar ända tills 
frosten sätter stopp för grävandet, 
men kan det stämma? Lars 

Svar: Det första man bör fundera på är 
hur mycket man vill investera och hur 
bråttom man har för att få en färdig häck. 
Man kan välja på barrotat, krukodlat, 
klump eller färdig häck.

Barrotade plantor är billigast, men tar 
längre tid för att växa. De planteras tidig 
vår eller sen höst, när plantorna är i vila 
och alltså inte har några löv. När det 
gäller krukodlat och plantor i klump kan 
man plantera hela växtsäsongen. Färdig 
häck kostar mer, men man kan få en häck 
som snabbt är 150–200 cm, prisexempel 

från ca 300 kr per planta i storleken  
150 cm (hortogreen.com). För barrotade 
plantor betalar du en tiondel, men får 
vänta ca 5–6 år på en färdig häck.

Håller du fast vid avenbok ska du vara 
medveten om att den avmognar senare 
än andra lövfällande buskar och träd, ofta 
i november, och det tar alltså längre tid 
för den att komma i vila. Därför kan 
plantering med barrotade avenboks-
plantor vara riskabelt i zon 3–4, vintern 
kanske redan har anlänt i dina trakter när 
avenboken har tappat sina löv. Därför 
rekommenderar jag krukodlat och lite 
tidigare plantering, eller en färdig häck.

Avenbok klipps i JAS-perioden (juli, 
augusti, september) och först då önskad 
sluthöjd är nådd. Jag rekommenderar 
E-planta ’Stenshuvud’ eller ’Carin’. Kom 
ihåg att ge plantorna ett bra stöd vid 
planteringen, så att toppen förblir rak. 
Här bredvid kan du se några andra 
trevliga buskar jag rekommenderar som 
häck. Susanne Andersson

Hur håller jag i gång pallkragen?
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häck. Klipp sluttande, så att 
solen kommer åt bättre.

Naverlönn har 
vacker bladform 
och fina höstfärger. 

Gröna frågor
Ställ din fråga om trädgård och odling till Hus & Hem Trädgård och våra experter. Mejla: fraga.tradgard@egmont.se 
Eller skriv till Hus & Hem Trädgård, Gröna frågor, Egmont, 169 91 Solna.

PLANTERING

Mejla: 
fraga.tradgard@ 

egmont.se

BuSKAr fiNA  
SoM HäcK
Bok Fagus sylvatica Gottåsa E.  
Är inte släkt med avenboken. Liknar 
den, men behåller mer löv under 
vintern. Zon 4.
Bukettapel Malus toringo var 
sargentii Eskilstuna E. Bra och tålig 
häckväxt, som dock kan bli lite gles i 
grenuppbyggnaden. Zon 5.
Naverlönn Acer campestre Uppsala 
E. Snabbväxande och trivs i både 
sol och skugga. Zon 4.
Svartaronia Aronia prunifolia 
Västeråker E. Bred buske med 
fantastisk höstfärg Blommar i vitt 
på våren och får ätliga bär. Zon 5.
Ungersk syren Syringa josikaea 
’Oden’ E. En frisk, härdig syren som 
växer relativt långsamt men blir tät 
och fin. Blommar med violetta, 
doftande blommor i maj–juni. Zon 6.

hösten. En del köldtåliga grönsaker kan 
man låta stå kvar för sen skörd, till 
exempel mangold, spenat, persilja och 
asiatiska bladgrönsaker som pak choi. 
Även kålväxter är frosttåliga, allra enklast 
är grönkål. 

Täcker man med löv kan man även låta 
purjolök, palsternacka, jordärtskockor 
och persiljerot stå kvar för skörd under 
vintern.

Gödsling och jordförbättring gör man 
sent på våren, innan man sår vårens fröer. 

 Birgitta Karlsson

ODLING Finns det något man kan så 
på hösten i pallkragen? När den är tom 
vill jag fylla den med något. Behöver 
jag ny jord i så fall, eller gödsla?  Sussie

Svar: Pallkrage och vinterodling är 
roligt, men det kan vara lite vanskligt då 
man inte vet om vintern blir tidig eller 
sen. För att förlänga säsongen kan man 
så snabbväxande sorter på sensom-
maren, till exempel sallad, spenat och 
rädisor, och då få en sen skörd. Sedan 
kan man så på hösten för att få en tidig 

Vintersallad eller mâchesallad 
kan man så på hösten. 
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