
 
- utvalda av svenska plantskolor 

 
 
Sorbus aucuparia fk VÄSTERÅKER E - rönn E 
 
 
Härdighet:  Zon 1-7(8) 
Växtsätt: Litet-medelstort träd med slank, senare brett rundad krona. Höjd 10-15 m.  

En- till flerstammig. Vita blommor i juni, orangeröda frukter. 
Ståndort:      Anspråkslös, men gärna väldränerad jord. Sol-halvskugga. 
E-merit:  Härdig. Välväxande. Frisk. Svensk frökälla.  
Övrigt: Vindtålig. Användning som mindre alléträd, grupplanteringar, solitär, naturplanteringar. 

Etableringsbeskärning.  
Ursprung:        Utvald av Projekt Svenska Frökällor, SLU/Ultuna. Solitärer på åkerholmar utanför  
                        Uppsala 

 
                        10 år                                 25 år                                                  50 år 
 
 
 
UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING  
 
Bakgrund 
I naturen är rönnar stora buskar eller mindre träd som varierar mycket i växtsätt. Den E-märkta frökällan 
VÄSTERÅKER är utvald av Projekt Svenska Frökällor, SLU/Ultuna, för att den ger starkväxande, välförgrenade 
exemplar som lätt formar fina, stadiga trädkronor. 
 
Ursprung 
Frökällan VÄSTERÅKER finns i södra Uppland. Den består av flera rönnar som växer på betesmarker och 
åkerholmar.  
 
Beskrivning 
Rönn är ett av våra vanligaste vildväxande träd, den är allmän från Skåne till Norrland. När rönnen uppträder 
som buske eller flerstammig beror det oftast på att den betats av vilda djur eller beskurits. De relativt grova 
skotten är gråbruna till violetta och växer styvt upprätt. Sidoskotten har spetsiga grenvinklar. De svartvioletta 
knopparna är överdragna av tätt, grått filthår och sitter strödda. Bladen är 12-20 cm långa och sammansatta 
av 9-15 småblad. Dessa är spetsigt lansettlika, upp till 6 cm långa med skarpt sågad kant.  
 



I maj-juni blommar rönnen med gulvita blommor i 
upp till 15 cm vida blomställningar. De enskilda 
blommorna är små, cirka 1 cm i diameter. Deras 
doft är inte är helt behaglig.  
 
Gynnsamma höstar får rönnen härligt sprakande 
höstfärger i olika nyanser av gult, orange och rött. 
Färgerna är mer uttalade i norra och mellersta 
Sverige än i de södra delarna. Vissa år mattas de 
av rostangrepp. 
 
De stora klasarna med orangeröda bär ger extra 
höstfärg. Bären är 0,6 till 0,9 cm i diameter och 
mognar i slutet av augusti till september. De 
smakar mycket syrligt men är omtyckta av 
trastfåglar och sidensvansar. Därför sitter de 
sällan kvar längre än till slutet av oktober.  
 
Frökällan VÄSTERÅKER  utmärker sig genom att den är starkväxande, har bra förgrening, lätt bildar träd och 
formar rundade, stadiga kronor. Den är betydligt mer enhetlig än andra frökällor. Träden är friska och blir 10-
15 m höga och 6-8 m breda. De har först slank, senare brett rundad krona och är härdiga i zon 1-6(7). 
 
Användning 
Rönnen har ett brett användningsområde, både som uppstammat träd och som flerstammig. Den är utmärkt 
som landskapsväxt men passar också bra som gatuträd, som mindre alléträd och som solitär eller i grupp i 
villa- eller flerbostadsträdgårdar.  
 
Ståndort 
Rönn är ett mycket anspråkslöst och tåligt träd för soligt till halvskuggigt läge. Den utvecklas bäst i jord med 
god  
tillgång till fukt, men det är viktigt att jorden är väldränerad. Rönn växer också bra på torra marker och klarar 
vindutsatta lägen. Den bör däremot inte planteras i täta lerjordar.  
 
Kritiska punkter 
Träden har en viss tendens att bli risiga i kronan. Beroende på användningsområde kan det därför vara bra 
av att gallra dem vart sjunde till vart åttonde år.  
 
Jordvolym 
Vid plantering av träd är det vanligt att alltför liten omsorg ägnas rotsystemens behov av utrymme. Olika 
miljöer är i det här avseendet olika krävande när det gäller lösningar. Tänk därför igenom i varje enskilt fall 
hur trädets behov av vatten kan tillgodoses.  
 
Beskärning 
Träd med stamomfång 16-18 eller större 
behöver inte beskäras. Uppbyggnaden av 
trädkronorna är redan gjord i plantskolan.  
 
Eventuell risighet i lite äldre trädkronor kan 
motverkas genom gallring vart sjunde till vart 
åttonde år. 
 
Det är viktigt att bevaka att trädet kommer 
igång på växtplatsen inom två år. I annat fall 
måste man vidta åtgärder för att sätta igång 
tillväxten. I första hand handlar det om 
gödsling och vattning. I andra hand om 
beskärning. 
 
Årlig tillväxt 
Vid normala förhållanden och efter 
etablering på växtplatsen är den årliga 
tillväxten 20-40 cm. 
  
Källor 
Tomas Lagerström, SLU/Ultuna 
Lagerström Tomas: Växter för framtiden. Gröna Fakta B11/1992. Movium/SLU  
Producenter av träd inom E-gruppen 
 


