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Upprättväxande härdig sort, med friskt grönt bladverk som ger 
vackert välformade, friväxande och klippta häckar. 

 

 

 Härkomst 
'Lycksele' kommer från ett buskage i Lycksele i Västerbottens inland (zon 7), som 

planterades 1966. Buskaget, vars höjd varierar mellan 1,5 och 2 meter, står relativt skyddat 

och har genom åren uppvisat mycket god härdighet. Sorten har utvärderats i mångåriga 

försök på forskningsstationen i Öjebyn (SLU) och i Arboretum Norr i Umeå. Arten skärmtry är 

vildväxande från norra och centrala Nordamerika ner till Mexiko i söder. 

 

 Beskrivning och sortegenskaper 
'Lycksele' är styvt upprättväxande. Busken blir snabbt tät och når en höjd av ca 2,50 meter 

och blir nästan lika bred, med samlad, avrundad form. Unga skott är fyrkantiga och saknar 

snart behåring. Grenarna är blanka och ljusbruna. Bladen är avlångt ovala, 10-13 cm långa 

och 4-5 cm breda, med utdragen bladspets. Bladbasen är rundad eller avsmalnande.  

 

Bladundersidan är ljus och blänkande med gles behåring, översidan är mörkare grön och 

mattare. Bladverket är under sommaren friskt grönt, mot hösten mörkare. Bladen är länge 

gröna på hösten men får en vacker brunröd anstrykning med gula inslag i norr. Yngre buskar 

toppfryser ofta lite lätt (ca 5 cm), men den snabba tillväxten på försommaren gör att detta 

inte påverkar användningsmöjligheter och prydnadsvärde.  

 

Skärmtry påbörjar sin blomning mycket tidigt, redan i slutet av maj-början av juni. 

Blommorna är långa och i huvudsak gula till färgen med lätt orange anstrykning. De sitter 

två och två på ett långt blomskaft i bladvecken, omgivna av två större och två mindre röda 

högblad (”skärmar”). Frukten sitter parvis och är glänsande svart omgiven av de nu fullt 

utvecklade, klart röda högbladen.  

 

 Ståndort och användning 
Sorten ger täta, välformade och vackra friväxande häckar som skapar ett mycket gott 

vindskydd. Det täta växtsättet gör att den också är utmärkt att använda som klippt häck. 

Den tidiga blomningen och de dekorativa bären, omgivna av röda högblad under 

sensommaren, förstärker prydnadsvärdet. Växten är en mycket användbar buskageväxt även 

i skuggiga lägen, till exempel för förtätning av undervegetationen i äldre parker. Blomning 

och fruktsättning blir då sparsammare. 'Lycksele' är en frisk och anspråkslös sort, härdig till 

zon 6. 
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