
 

Tsuga heterophylla FK SÖDRA HAGUNDA E  

– jättehemlock FK SÖDRA HAGUNDA E 

 

Högvuxen pampig mjukbarrig hemlocksgran för parker, woodland och till klippt häck 
 

 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Tsuga heterophylla FK SÖDRA HAGUNDA E – jättehemlock FK SÖDRA HAGUNDA E 

Härdighet:  Zon 1-4   

Växtsätt: Storvuxet granliknande enstammigt träd med graciöst växtsätt. Mjuka, platta barr med  

                      mörkgrön ovansida, Blir ca 15-20 m efter 30 år. 

Grenar:          Hängande skottspetsar och svepande grenar. 

Växtplats:  Sol-halvskugga. Föredrar fuktighetshållande jord. 

Användning: I parker, woodland. Även som klippt häck. 

E-merit:  Intressant städsegrönt parktillskott med frisk mjuk grönska. Säker frökälla.  

Ursprung:  Ursprungligen från arboretet i Mustila. Anlagd frökälla utanför Uppsala. 
 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

Tsuga heterophylla är en art med ett stort utbredningsområde med starkt skiftande klimat- 

förhållanden. Den förökas med frö och ursprunget till denna frökälla som står i Södra Hagunda, i 

närheten av Västeråker utanför Uppsala. Frökällan där utgörs av tre träd som härstammar från      

Nordens största arboretum Mustila i sydöstra Finland där jättehemlocken vuxit under snart 100 år 

och utvecklats mycket bra, trots många tuffa år.  

 

Frökällan i Södra Hagunda planterades som halvmeterhöga plantor och har sedan slutet av 70-talet 

utvecklats till fantastiskt vackra träd på runt 20 m höjd. Trots många besvärliga vintrar har de  

endast skadats lite lätt (lite bruna barr) under en riktigt kall och blåsig vårvinter med mycket tunt 

snötäcke. Sedan 10-15 år tillbaka producerar dessa träd kottar och frö (frökod: THC-1), som visar 

bra grobarhet och fin tillväxt och utveckling.  

 

Beskrivning  

Jättehemlock är ett snabb- och storvuxet granliknande städsegrönt träd. Växtsättet är närmast  

graciöst med länge hängande skottspetsar och topp under sommarhalvåret. Trädet är tydligt  

enstammigt med breda svepande grenar. Stammen är tunt oregelbundet uppsprucken utan kådning.  

 

Barren är mjuka, platta och mörkt gröna på ovansidan. Barrens längd varierar beroende på var de 

sitter på skottet. De längsta är ca 15 mm långa och sitter horisontellt eller något nedåtriktade. De 

kortaste är ca 5 mm långa och sitter centralt på ovansidan av skottet och är riktade snett uppåt. 

Samtliga barr är lätt framåtriktade. Barren är något spetsiga till rundade. Årsskottens barr har karak-

teristiska breda vita band på undersidan. Det närmast vita vaxskiktet mörknar efter hand. Årsskotten 

är glest långhåriga.  

 

Kottarna är smalt äggformade, ca 20-25 mm långa och släta. 

 

Växtplats  

Sol-halvskugga. Föredrar fuktighetshållande jord. 

 

 

 



Användning 

Intressant städsegrönt parktillskott med frisk mjuk grönska. Provodling har visat att denna frökälla 

av hemlocksgran fungerar väl till klippt häck, i alla fall vid regelbunden klippning. Detta utvidgar 

användningsområdet och tillför häcksortimentet en spännande städsegrön växt.  

Test pågår om den bryter på gammal ved och därigenom fungerar även vid kraftfull inklippning av 

äldre plantor. 

 

Förökning 

Den förökas med frö från en säker frökälla. 

 

Växtbeskrivning/källa 

Tomas Lagerström, Ultuna, SLU 2011 

 

 

 

 

 

 

 


