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instruktion/MARKVÄXTER

TÅLAMOD ÄR BÄSTA
Med marktäckande växter får
trädgården en naturligare och
mjukare känsla. Om du kombinerar växterna på rätt sätt
kan du få en trädgård där det
nästan alltid är någon del som
blommar.
Innan du börjar, förvissa dig Naturens eg et ramverk
om att du har en tålig rygg
som tål påfrestningar.
Men regel nummer ett är ändå denna: Ha tålamod! Det tar oftast
ett par säsonger innan de planterade växterna gör sig rättvisa.
Men å andra sidan – det är garanterat värt att vänta på …
Glöm naken, välkrattad jord mellan rosorna
i rabatten. Nu är det inne med så kallade marktäckare,
låga växter som ramar in rabatter och täcker svårklippta
branter och ytor under buskar och träd.
Av Maria Ullsten

TIPS 2

I NATUREN finns inga tomma ytor. Här samsas

• Plantor
• Planteringsjord
Själva planteringen gör du lätt
på någon timme. Marktäckande
växter lägger man ofta i anslutning till något annat (exempelvis
marksten), så det handlar i regel
inte heller om några större
grävjobb.
Det är i nästa fas som ditt
tålamod blir prövat. Räkna med
mellan två och tre år innan växterna har hunnit breda ut sig
ordentligt.
Priset på marktäckande plantor
ligger i regel någonstans mellan
25 och 30 kronor per planta.
Med ett avstånd mellan plantorna på 30 cm ryms det nio plantor
per kvadratmeter, vilket ger en
kostnad på runt 250 kronor per
kvadratmeter.
Lägg till kostnaden för planteringsjord (ca 50 kr för 1 säck
på 50 kg) och 1 säck per kvadratmeter och totalkostnaden
för plantor och jord blir 300
kronor per kvadrat.
Växter, liksom gräsmattor, ska
vattnas på kvällen. Dels dunstar
då vattnet inte bort, dels kan
vatten i kombination med solsken
ge brännskador på växterna.

SKÖTSELTIPS!

TIPS 1
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• Spade
• Kratta
• Planteringsspade
• Skottkärra

och slåss olika sorters växter om livsutrymmet. Dör en tar en annan över. Om en art
frodas kan en annan förtvina.
I en trädgård kan man låta sig inspireras
av naturen genom att plantera en
marktäckande växt som timjan i
MARKTÄCKARE
kanten av en rabatt med rosor.
SOM TRIVS
– Den stora trenden går mot trädI SOL OCH
gårdar som är mer och mer lika
KLARAR TORKA
naturen. Marktäckare ramar in och
Timjan
gör att rabatten ser naturligt välfylld
Kattfot
Smultron
och fluffig ut. Det är därför de har
Krypmalört
blivit så populära, menar Helena
Ulleternell
Rosenlöf-Gyllander som arbetar
Stenkyndel
som trädgårdsdesigner på
Silverarv
Murreva
Slottsträdgården Ulriksdal i Solna
Lammöra
norr om Stockholm.
Backnejlika
Dessutom gör marktäckare att
Blodnäva (bild)
jorden mår bättre och att rosorna
Kantnepeta
blir finare. Skälet är helt enkelt att
Fetblad
naken jord har en förmåga att
snabbt torka ut. En marktäckande
växt hjälper till att hålla fukten och
bidrar med döda växtdelar som förbättrar jorden. Det gör att
rabatten som helhet fungerar bättre. Växterna blir
både vackrare och friskare.
Allra bäst är sannolikt ändå detta:
Det blir mindre ogräs att rensa!
Helena RosenlöfI början måste man förstås hjälpa
Gyllander
nyplanterade marktäckare att
etablera sig. Men när marktäckaren väl har
tagit sig och skuggar marken får ogräset svårare att ta sig in i rabatten. Den som vill att
det ska gå fort väljer en marktäckare som
sprider sig genom utlöpare eller revor, till
exempel smultron. De är ofta också mer tåliga och klarar torka bättre.
– Ett par säsonger får man räkna med att

hjälpa till, rensa och vattna. Sen
ska en tät matta av marktäckande växter i princip klara sig
själv, säger Helena RosenlöfGyllander.
MARKTÄCKARE GÖR sig även bra
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• På leriga jordar kan det vara
bra att gödsla med kogödsel på
våren. Lägg det direkt på jorden.
Den ambitiöse blandar med lite
hönsgödsel.
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”DEN SÅG UT SOM EN PERSISK MATTA NÄR DEN
BLOMMADE. HUMLOR OCH BIN TRODDE ATT
MATTAN VAR UTLAGD SPECIELLT FÖR DEM.”
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Av Leif Qvist

MÅNGA VARIANTER ATT VÄLJA PÅ
Det finns en uppsjö av marktäckande växter och
sätten att variera dem på är snudd på oändligt.
Nedan visar vi några alternativ.

Fältsten
Marktäck. växt
Planteringsjord
Sättsand
Bärlager
Geotextil
RAMA IN UTEPLATSEN
En stenlagd uteplats med sågade
raka rektangulära plattor kan
förskjutas i ytterkant för att ge
plats för marktäckande växter i
anslutning till högre växter.
Förskjutningen av stenplattefogarna ger också en stadigare
stenyta.

30–40 cm
GLES GÅNG MED VÄXTLIGHET
Större platta fältstenar (30–40
cm) lagda som glesa gångstenar i
en marktäckande växtmatta kan

Trälist

byggas upp så här, med rejält
utrymme för planteringsjord mellan stenarna.

Grovsingel

• Vattna ordentligt de första
säsongerna tills rötterna har
utvecklats.
• Låt marktäckarna vissna ner
och vara kvar över vintern. Klipp
eller kratta bort resterna försiktigt på våren. Städa inte alltför
noggrant. Döda växtdelar är bra
för jorden.

MARKTÄCKARE
SOM TRIVS
I SKUGGA OCH
VILL HA DET
LITE FUKTIGT
Daggkåpa
Hasselört
Astilbe
Kaukasisk
förgätmigej

under stora träd. Här kan skugMyskmadra
gan och rötterna göra det svårt
Funkia
Plister
att få till en snygg gräsmatta.
Sockblomma
I stället kan en marktäckare av
Ormöga (bild)
sockblommor eller daggkåpa bli
Lungört
en spegel av trädets krona och
Spetsmössa
på så sätt framhäva trädet.
En annan given plats för
marktäckare är i branta slänter,
under häckar och närmast
murar. Med andra ord: överallt
där det är svårt att komma åt
och få det snyggt med gräsklipparen.
Något som är mycket effektfullt är att plantera enstaka höga blommor i en låg, grön
matta av marktäckande växter.
– Kanske några astilbe i en matta av ormöga, föreslår Helena RosenlöfGyllander.
Men drömmen är kanske ändå
den där mattan som de stora trädgårdskonstnärerna så ofta talar om.
Att helt enkelt göra om en bit eller
ett hörn av sin trista gräsmatta till en
låg, böljande äng av blommor. En
växande matta som aldrig behöver klippas,
men ändå aldrig växer över ankelhöjd.
I Karin Berglunds klassiker ”Din trädgård”
kan man läsa om en fantastisk matta av olika
slags timjan. Den anlades av den brittiska
trädgårdsskribenten Vita Sackville West i
hennes berömda vita trädgård i Sissinghurst
i England på 1950-talet.
>
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Sedummatta
Fukttäta skikt
Råspont

Vattplåt

MARKERAD TRÄDGÅRDSGÅNG
Kalkstensplattor med oregelbundna kanter kan läggas som
trädgårdsgång med sidledsförskjutning för att ge plats åt
marktäckande växter på båda
sidor.

Yttervägg
DET BLOMSTRANDE TAKET
Marktäckande växter passar faktiskt också bra att ha på tak som
inte lutar för mycket (läs mer på
sidorna 12–13). Sedummatta med
torktåliga fetbladsväxter finns att
beställa från större trädgårdshandlare. Gamla tiders grästak
hade björknäver som underlag
och vid takfoten en mullstock som

höll jorden kvar. Den hade dränneringshål för regnvattenavrinning. En modern konstruktion kan
ha fuktsäkra plastskikt under
sedummattan och en remsa
grovsingel (runda stenar) för
avvattning genom vattplåten.
En halvrund trälist täcker
övre delen av plåten.
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DYGDEN I TRÄDGÅRDSARBETET
Rottrådar/Utlöpare under jord

Revor/Utlöpare ovan jord

40 cm
RÖTTER ELLER REVOR?
Marktäckande örtväxter breder
snabbast ut sig med revor/utlöpare
ovan jord som slår rot. Den andra varianten är rottrådar/utlöpare under

1

jord som skjuter upp rotskott. Allra
längst tid tar de växter som har ett
samlat rotsystem som sakta expanderar.

GRÄV UT OCH TILLSÄTT NY JORD
Ta bort grässvålen. Luckra upp jorden ner till
40 cm djup. Blanda den gamla jorden med ny planteringsjord. Kosta gärna på dig lite dyrare jord från en
känd leverantör som är fri från ogräsfrön.

2

TIPS: KOMBINERA MED TRÄD OCH STEN
Som vi tidigare har nämnt kan marktäckare med fördel planteras i anslutning till något annat. I exemplet här till
höger har ormöga planterats invid ett
större träd. Planteringen under trädet
(se illustrationen) har en kant av 20–30
cm stora fältstenar lagda i ring.
På bara två till tre år har en marktäckare som ormöga genom delning av
plantor täckt hela markytan under det
gamla äppelträdet. Tidigt på sommaren
blommar ormöga intensivt blått (se bilden till höger). På sensommaren efter
blomningen täcker det gröna bladverket både mark och kantstena (se den
sista bilden till höger).
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30
cm
PLANTERA VÄXTERNA
Var noga med avståndet mellan plantorna. Om
det blir längre än 30 cm klarar de inte att täcka ytan
och du måste fortsätta att rensa ogräs. För plantor
som revar sig gäller 45 cm. Rotklumpen ska vara
genomblöt före plantering. Vattna 2-3 gånger i veckan
på kvällen. Plantkatalogerna brukar ha lathundar för
planteringsavstånd för olika marktäckare.

3

Ormöga
Kant/Fältsten
Gårdsgrus
Geotextil
Bärlagergrus
Alv
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30 cm

MER HJÄLP? SÅ HÄR GÅR DU VIDARE
Den finns mängder av bra litteratur som ger
tips för din trädgård. Marktäckande växter
behandlas ofta under ett eller ett par avsnitt.
En mycket bra bok som uteslutande berättar
om marktäckande växter och olika typer av
markbeläggningar är ”Trädgårdens golv”
(Prisma) av Christina Ilminge.
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