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Högväxande, extremt smal och mångstammig buske. 
 

 

 Härkomst 
Ursprungligen kommer häggmispeln från östra Nordamerika. Den finns emellertid inte 

vildväxande där idag. Till Europa kom den på 1700-talet och har sedan dess blivit 

naturaliserad i många områden i norra Europa. 

 

 Beskrivning 
Häggmispeln utvecklar med tiden säreget smala, täta 6-10 m höga pallisader av slanka 

gråstrierade stammar. I öppna lägen blir häggmispeln sällan högre än 4-6 m. Viss 

rotskottsbildning. Skotten är rel. styva, grå med lång spetsig ändknopp, mörkvioletta 

knoppfjäll med vithåriga kanter. Knopparna sitter strödda. 

 

Bladen är brett ovala, 2,5-6 cm långa, kort tillspetsade, sågade nästan ända till basen. 

Efter knoppsprickning och i samband med blomning har häggmispeln en ljus grågrön 

färgton, främst pga kraftig hårighet, som sedan försvinner under sommaren. Höstfärgen 

tillhör inte de mest iögonfallande i släktet och går i gult med röda och violetta inslag om 

förhållandena är gynnsamma. 

 

Blomning i vitt i slutet av april till mitten av maj. Blomningen varar rel. kort tid. 

Blommorna sitter i styv upprätta klasar, 5-7 cm långa. Kronbladen blir ca 10 mm långa 

och bredare mot spetsen. 

 

Frukterna, som är blåsvarta, 6-8 mm i diameter mognar i juli-augusti. De är saftiga, 

kärva och inte så söta som prakthäggmispelns frukter. Häggmispeln är mycket härdig, 

zon 6-7. 

 

 Ståndort / Användning 
Arten har mycket små krav på mark och växter bra på både lättare och tyngre jordar. 

Häggmispeln är också en av de mest skuggtåliga buskarna. 

Häggmispeln är mycket lämplig till friväxande höga häckar. Grupper av häggmispel 

skapar fin bakgrund i buskage. Få buskar fungerar så bra som häggmispel i naturlika 

planteringar, i t.ex. bryn eller som undervegetation i trädbestånd. 

I plantskolan förekommer häggmispel i följande planttyper: häck, busk och solitärbusk. 

Etableringsbeskärning. 

 

 Sortegenskaper 
Arten förökas lätt med frö, som efter 4-5 månaders kallstratifiering sås ut så tidigt som 

möjligt på våren. E-materialet härstammar från två större planteringar i Örebro resp. 

Falun. Plantmaterialet är homogent. 
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