
Prunus padus FK ULTUNA E – hägg FK ULTUNA E 

 
Doftande och rikblommande mindre träd för park och landskap 

 
KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Prunus padus FK ULTUNA E – hägg FK ULTUNA E 

Härdighet:  Zon 1-7(8)   

Växtsätt: Stor buske – mindre flerstammigt träd, ska helst ej säljas som uppstammat träd.    

                      Kraftigt upprättväxande/pyramidalt växtsätt. I trakter med torrt klimat kan en rundad  

                      form fås. Höjd 6-8 m. 

Blomning: Vita väldoftande blommor i maj 

Bär:  Svarta bär som sitter kvar länge på hösten 

Växtplats:  Sol-skugga. Föredrar frisk näringsrik jord. 

Användning: Vindtålig, utmärkt i läplanteringar och bryn. 

Övrigt: Etableringsbeskärning. Betas inte av vilt. Kan angripas av häggspinnmal. 

E-merit:  Förbättrad härdighet. Svensk frökälla.  

Ursprung:  Utvald av Tomas Lagerström. Projekt Svenska Frökällor, SLU, Ultuna (bestånd runt  

                      Ultuna). 
 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

Häggen har stor utbredning och förekommer över stora delar av Europa, Mindre Asien samt österut 

till Korea och Japan. Det är en mycket härdig och anspråkslös växt. 

 

Beskrivning  

Häggen utvecklar i öppna lägen styvt, upprätta, välformade, slutna, smalt till brett pyramidala 

buskar/buskträd. I skuggiga lägen, utvecklas skira eleganta slöjiga former. Skott i topposition har 

spetsig grenvinkel, som med tiden modifieras till mycket karakteristisk vinkelrät infästning med 

markerad grenkrage.  

 

Skotten är kala med karakteristisk fläckighet av ljusa korkporer. Med åldern antar skotten en svart 

färg. Färsk bark utvecklar en karakteristisk frän lukt. 

 

Knopparna är strödda. Ändknoppen är brun, kraftig, tillspetsad och har ljusfläckiga knoppfjäll. 

Bladen är 6-12 cm långa och 3-6 cm breda, äggformade, kort tillspetsade. Bladen är fint sågade och 

mörkgröna med grov nervatur på ovansidan och ljust blåaktigt grön under. Höstfärg blekt gul-

gulorange. 

 

Blommorna är vita, starkt doftande, 8-12 mm i diameter, 15-20 stycken samlade i täta klasar 8-15 

cm långa. Blomningen infaller efter bladsprickningen i april–maj.  

 

Frukten är rund, 6-8 mm i diameter, svart och mognar i juli-augusti. Fruktköttet är ätligt, men kärvt, 

starkt färgande och mycket omtyckt av trastfåglar.  

 

Växtplats  

Häggen föredrar friska, näringsrika jordar och tål djup skugga. Härdighet zon 1-7(8). 

 

Användning 

Häggen har en bred användning i landskapet, såväl som i park och trädgård. Den är vindtålig och är 

utmärkt i läplanteringar och bryn. Den kan planteras i grupper eller solitärt. Det är viktigt att 

undvika massplanteringar p g a risken för angrepp av spinnmal.  

 



I trädgårdar och på gårdar i flerfamiljsområden måste man dessutom ta hänsyn till den starka doften 

i samband med blomningen, som kan vålla huvudvärk.  

 

Etableringsbeskärning. 

 

Förökning 

Hägg förökas enklast med frösådd. Fröet har lång frövila och ligger oftast över ett år. E-materialet 

härstammar från södra Uppland och representerar en, i jämförelse med syd- och mellaneuropeiska 

provenienser, mer samlad och knubbig typ, med tidigare invintring och höstfärg.  

 

Växtbeskrivning/källor 

Tomas Lagerström, SLU, Ultuna 

Publicerad i Gröna Fakta B11/1992, Växter för framtiden I. Movium/SLU. 
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