
Pinus mugo var. pumilio FK SAUHERAD E  

– balkanbergtall FK SAUHERAD E 
hg 

En jämn lågväxande frökälla av balkanbergtall från norskt selektionsarbete 
 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Pinus mugo var. pumilio FK SAUHERAD E – balkanbergtall FK SAUHERAD E 

Härdighet:  Zon 1-6   

Växtsätt: Låg, bredväxande tall med många tätt sittande grenar och kuddformat växtsätt.   

                      Höjd ca 1-1,5 m på längre sikt. 

Växtplats:  Trivs i sol eller halvskugga. Tål magra och näringsfattiga jordar. 

Användning: Marktäckare för bl a slänter, refuger, grupplantering i stenpartier och hedpartier 

E-merit:  Lågväxande fröförökad selektion av Pinus mugo var. pumilio med stor jämnhet.  

                      Behöver inte pinceras för att förbli låg. Härdig och frisk.  

Ursprung:  Norskt urval, urval på Gartnerhallens Eliteplantestasjon i Sauherad.  

                      Godkänd som E-planta i Norge 2006. 

 
 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung  

Pinus mugo var. pumilio växer vilt i Alperna öster om Schweiz och från Karpaterna i norr till 

bergsområden på Balkan i söder. På vissa platser i Norge räknas den som naturligt växande. 

 

Den stora variationen inom fröförökad balkanbergtall kan vara ett problem, då inköpta plantor ofta 

uppför sig annorlunda än växtanvändaren förväntar sig, särskilt när plantorna inte följs upp med 

årlig pincering. De bästa frökällorna sägs vara hämtade från 3500-4000 m ö h i Sydtyrolen, men 

dessa kan vara svåra att få tag i på marknaden.  

 

1979 valdes 200 plantor med krypande växtsätt ut på fält på Reiersøl skogsplantskola. Dessa 

planterades på Gartnerhallens Eliteplantestasjon i Sauherad (här GES) tillsammans med 200 plantor 

från andra frökällor. Omkring 1990 skördades frö från de 28 fenotypiskt bästa av dessa 

moderplantor. Arbetet var ett samarbete mellan GES och Universitetet för miljö- och biovetenskap 

(UMB). De framkomna halvsyskonfamiljerna studerades vid UMB, och de fyra moderplantor som 

utmärkte sig fenotypiskt, ympades upp, planterades ut och bildar tillsammans den frökälla som nu 

kallas fk Sauherad.  

 

2002 planterade UMB i samarbete med E-plant Norge en testplantering där plantor av fk Sauherad 

jämförs med avkomman från den första planteringen på GES samt med plantor från importerat 

handelsfrö. Avsikten är att se om en förbättring har uppnåtts och hur stor förbättring som man 

eventuellt har uppnått genom denna metod med tvågenerationsurval.  

 

Frökällan fk Sauherad kom med i det norska E-systemet 2006. 

 

Beskrivning  

Balkanbergtall är tåliga och mycket härdiga. Frökällan Sauherad är ett försök att genom fenotypiskt 

urval under två generationer få en större jämnhet och för användning förbättrad plantkvalitet 

jämfört med plantor från handelsfrö, som varierar för mycket och innehåller alltför många stark- 

och högväxande typer/individer.  

 

Fk Sauherad förblir låg utan pincering. Vegetativt förökning är inte ekonomiskt lönsam.  

 

Balkanbergtall är mycket härdig. Zonangivelsen för fk Sauherad i Sverige är zon 1-6, i Norge 

angives den som H8.  



Växtplats  

Arten (P. mugo) växer bra på torra, karga, väldränerade platser. Där blir tillväxten tillbakahållen 

och plantorna blir därmed mer kompakta. De är vindtålig och tål salta havsvindar bättre än de flesta 

andra växtslag. Alla tallarter är ljusälskande och de bör planteras i full sol. Den växer i Alperna på 

kalkbergrund men utvecklas trots detta bra på sandiga kalkfattiga marker på svenska västkusten. 

 

Användning 

P. mugo var. pumilio har varit en av de vanligaste landskapsplantorna i Norge. Den är särskilt 

populär till massplanteringar i slänter. Under andra halvan av 1900-talet fick den kanske alltför stort 

utrymme i trädgårdar och i anläggningar. Detta på grund av att den är relativt billig att producera 

men även p g a att den är särskilt tålig och vinterhärdig.  

 

Om man använder lågväxande typer av balkanbergtall eller årligen pincerar årsskotten på normala 

typer av densamma kan den användas som marktäckare. Den kan användas till massplanteringar, 

men även till mindre grupper av barrbuskar eller som solitär. Utmärkt för användning i slänter, i 

refuger och på andra ställen där annars jordmån och vattentillgång är en utmaning.  

 

Användningen av bergtall kan öka om lägstanivån på kvaliteten höjs genom ett förbättrat 

växtmaterial. 

 

Förökning 

Balkanbergtall förökas med frö. Groning sker utan förbehandling. Saluplantor produceras 

huvudsakligen i kruka, men större storlekar kan säljas med klump. 

 

Övrigt 

Utan skötsel blir plantorna ofta grova och långsträckta. De kan hållas låga genom årlig nedskärning 

eller pincering, men detta bör göras tidigt under den period då långskotten sträcker på sig. Då har 

knopparna som sitter mellan barren på kortskotten fortfarande ämnen till att utveckla sig till 

långskottsanlag. Vid pincering av långskotten i sträckningsperioden i maj-juni tvingas plantorna till 

att bilda anlag till nya långskott som bryter påföljande år, och därmed erhålls tätare grenkransar.  

 

P. mugo bryter inte med nya skott från gammal ved. Alltför kraftig beskärning kan därför ödelägga 

planteringar.  

 

Frökällan Sauherad har ingått i barrväxtförsök hos E-planta ek. förening. Den har utvecklats väl i 

försöket och har behållit en låg höjd.  
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