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En väggren i Lycksele blir en 塻�n inspirationskälla för trädgården.

8 tips för en vild trädgård
En naturlig trädgård passar både i villaträdgården i stan och sommarstugan i skogen. Här får du tips på hur du
skapar en trädgård där både människor och vilda djur trivs.

Av Text Rosén, Publicerad 2007-06-05 10:40, senast ändrad 2015-11-21 20:31

 Trädgård (http://www.hemtrevligt.se/icakuriren/tagg/tradgard)

I Sverige har vi naturen tätt

inpå knuten. Men i övriga

Europa är man inte lika

bortskämda. Och det är där

den vilda trädgårdstrenden

startat. Framför allt i

Holland där man tagit fram

odlade växter som ser ut

som om de hämtats från

naturen. 

Men även en naturlig

trädgård behöver hjälp på

traven. På naturtomten

kompletterar man den naturliga växtligheten med odlade växter som trivs i samma naturtyp och under

samma förutsättningar. Tänk på att det inte är samma växter som trivs på en torr skogsbacke som på

en gammal leråker eller kanske nere vid strandkanten eller i ett dike.

I villaträdgården brukar många vilda växter hitta in av sig själva. Det är också tillåtet att samla frö i

naturen men vilda växter får man inte gräva upp i naturen utan markägarens tillstånd. Man kan också

komplettera med köpta vilda växter.

1. Låt naturen inspirera 

Den svenska naturen är rik. Titta gärna lite extra längs vägrenarna som brukar vara bra

inspirationskällor med många olika växtkompositioner. De växter som trivs där vill oftast ha det torrt

och stenigt och ställer inte stora krav på miljön. Som den högresta nordiska stormhatten som

påminner mycket om den odlade släkting vi har i våra trädgårdar. Kombinera den gärna med

silverfärgade växter, blått och silver är kalla färger som ger en känsla av rymd och distans. Eller låt dig

också inspireras av fjällvärldens högörtsängar med stormhatt, smörboll, midsommarblomster och

torta.
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Fuktäng med smörbollar och

hundkex.
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Hönsbär och lingon trivs på

skogstomten.

2. Städa lagom 

Håll en mindre del närmast huset tuktad och låt en större del av

tomten förbli naturtomt så blir trädgården mer lättskött. Klippta

gångar i gräset gör att det ser välstädat ut. Men städa lagom. I

naturen krattar ingen bort löv på hösten. Ändå är de borta på våren

när det grönskar. För att få en lättskött trädgård med ett naturligt

kretslopp kan man kratta in alla löv i planteringarna. Bryt sönder

fjolårets vissna perenner på våren och låt dem ligga kvar i rabatten.

De ger växtnäring och jorden får bättre struktur.

3. Bjud in vilda djur 

En varierad trädgård lockar in grodor som hjälper dig att utrota

skadedjur. Nektarrika blommande växter lockar humlor och bin,

duktiga pollinerare för fruktträd. Har du gott om frukt och bär blir

trädgården en samlingsplats för fåglar. En stor 䐀ock av sidensvansar

som sitter i träden på hösten är en härlig syn.

4. Satsa på skuggväxter 

Flera av trädgårdens vackraste växter trivs i skuggan under träd och

buskar. Många blommar på försommaren innan lövverket helt slutit

sig. Här blommar spansk klockhyacint (Scilla hispanica) tillsammans

med spetsmössa (Tiarella cordifolia). Bägge brer ut sig 塻�nt där de

trivs. Andra vackra försommarblommande lundväxter är treblad

(Trillium) och bägarlönn (Glaucidium).

5. Anlägg en äng 

Låt gärna en del av trädgården bli en äng. De 䐀esta vilda ängsväxter

trivs på mager mark, där behöver de inte konkurrera med kraftigt gräs. Slå gräset när ängsblommorna

gått i frö, kratta bort gräset när det torkat och fröna trillat ner på marken. Genom att varje år ta bort

det slagna gräset utarmas marken långsamt. Sedan kan man så in svenska ängsblommor för att ängen

ska bli mer örtrik. Man kan också snabba på det hela genom att köpa pluggplantor av svenska

ängsblommor. Välj svenska ängsblommor så att du inte för in främmande gener bland

ängsblommorna. På en torr och mager plats blir torrängsväxter bäst, till exempel olika blåklockor,

prästkrage, tjärblomster och rödblära. Är marken fuktig väljer man fuktängsväxter som smörboll,

humleblomster, fackelblomster och gökblomster.

6. Blanda in tvååringar 

Tvååriga växter som 塻�ngerborgsblomma eller kungsljus ger trädgården spontanitet. Första året ser

man bara en bladrosett som övervintrar. Andra sommaren blommar växten för att sedan sätta frö och

säkra kommande generationer.

7. Välj växter med vild look 

Det 塻�nns massor med nävor som är släktingar till vårt vilda midsommarblomster, som också heter

skogsnäva. De 䐀esta är purpurfärgade eller blålila medan andra har rosa eller vita blommor. Även

röllekan har förädlats och det 塻�nns namnsorter i 䐀era färger.

8. I stället för gräsmatta 

I naturen 塻�nns ingen naken jord. I stället för gräs kan man välja andra mindre arbetskrävande

marktäckare. Plantera någon lågvuxen perenn med ett tätt bladverk som håller ogräsen borta. När den

vuxit ihop sköter den sig nästan själv. På en skuggig plats kan det vara vackert att plantera rosenplister

(Lamium maculatum). Det 塻�nns olika sorter, oftast med vackert mönstrade blad. En annan är

myskmadra (Galium odoratum) som också växer vild i Sverige. Vill man ha en mer robust marktäckare

och som dessutom klarar allt från en torr, solig plats till en mörk och fuktig kan man välja 䐀ocknäva

(Geranium macrorrhizum).

Det 塻�nns massor med nävor som är släktingar till vårt vilda midsommarblomster, som också heter

skogsnäva. De 䐀esta är purpurfärgade eller blålila medan andra har rosa eller vita blommor. Även

röllekan har förädlats och det 塻�nns namnsorter i 䐀era färger. 
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Av: Text och foto: Susanna Rosén
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Av Schneider Electric, Publicerad 2016-10-04 10:00, senast ändrad 2017-06-19 23:25
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I ett år letade de efter hus. Varje helg gick Annika och hennes sambo på minst en visning och till slut

fann de vad de sökte – en funkisvilla från 50-talet som mådde bra utvändigt men som behövde en hel

del kärlek invändigt.

Paret började med att 䐀ytta in och måla 䐀era av rummen. Och när de väl gjort det och det blivit

sommar var det dags att sätta igång med stambyte och renovering av kök och badrum.

– Vi väntade ett tag och bodde in oss för att fundera ut hur vi ville ha det. Jag googlade en massa på

badrumsinspiration och till slut hittade vi en stil som vi gillade, säger Annika.

Smarta tipsen: Så skapar du rätt känsla i ditt hem. (http://www.schneider-electric.se/sv/home/my-

house-project/house-decorating.jsp) 
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Så här såg badrummet ut före renoveringen.

Mer klassisk stil
Paret hade många idéer men beslöt sig ändå för att gå på en mer klassisk look med ljust marmorgolv

och vitt, fyrkantigt kakel som lades omlott.

– Det här kändes som en stil som vi inte bara skulle kunna leva med det närmaste året, utan under lång

tid framöver. Ett badrum är ju inget man gör om i första taget, säger Annika.

För att piᮀ�a till den ganska strama looken köpte de lampor i sekelskiftesstil och la en persisk matta på

golvet – pricken över i:et blev sedan strömbrytaren från Schneider Electrics serie Renova

(http://www.schneider-electric.se/sv/home/house-electrical-products/switches-and-sockets/renova-

glas-switches.jsp), som är en 䐀irt med det förra sekelskiftet.

– Det är egentligen en liten detalj och jag hade inte funderat så mycket på vad vi skulle välja. Men sedan

började jag kolla runt lite på nätet och hittade en rund, vit variant med två knappar, en för

spegelbelysningen och en för taklampan, som passade perfekt ihop med resten av detaljerna.

Dessutom var Schneider Electrics strömbrytare prisvärda och vi kände oss väldigt nöjda med resultatet,

säger Annika.

Men bryr man sig verkligen om designen på en strömbrytare?

– Både ja och nej. Jag trodde inte att jag gjorde det, men den bidrog till det där lilla extra. Det är en av

de detaljer som gör att badrummet känns komplett, säger Annika.

Vilka strömbrytare passar i ditt hem? Här kan du se alla Schneiders modeller och utföranden.

(http://www.schneider-electric.se/sv/home/house-electrical-products/switches-and-sockets/)
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Av Schneider Electric (http://www.hemtrevligt.se/icakuriren/artiklar/?skribent=2404)
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Även i det nyrenoverade köket valde paret Schneider Electrics strömbrytare. De passade bra ihop med de nya

beslagen, som gick i 50-talsstil.

"Jag blir glad när jag tänder och släcker"
Paret valde även Schneider Electrics runda, vita strömbrytare från Renova i sitt nyrenoverade kök – och

det har de inte ångrat en sekund.

– Varje gång jag tänder och släcker lampan blir jag lite glad. För att försvenska en engelsk fras: Runda

strömbrytare har mer kul, säger Annika.

Kolla in de smarta tipsen: Så skapar du rätt känsla i hemmet. (http://www.schneider-

electric.se/sv/home/my-house-project/house-decorating.jsp)

ANNONS

17 hem brinner varje dag – så skyddar
du dig i vinter

(http://www.hemtrevligt.se/icakuriren/artiklar/partner/20161004/17-hem-brinner-varje-dag-sa-skyddar-du-dig-
schneiderelectricpartner/)

ANNONS

Så kan du sänka din elförbrukning
med 5 procent (sponsrat inlägg)

ARTIKEL FRÅN HUS & HEM

(http://www.hemtrevligt.se/husohem/artiklar/partner/20161003/smarta-knepen-sa-kan-du-sanka-din-elforbrukning-
med-5-procent-i-vinter-schneiderelectricpartner/)
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Villkor (http://www.hemtrevligt.se/icakuriren/sidor/villkor/)

  Icakuriren // Kom i kontakt med oss

Egmont Publishing är ett av Sveriges ledande medieföretag. Vi publicerar och skapar innehåll för ett hundratal magasin och webbplatser, som Hemmets Journal, Hus & Hem, Icakuriren, Kalle Anka & C:o, Vagabond,
Bamse och KING Magazine. Vår verksamhet innefattar även böcker, spel och aktivitetsprodukter, event och läsarresor, samt e-handel och digitala marknadstjänster. Vi omsätter cirka 1 miljard kronor och har cirka
300 medarbetare. Vi är en del av mediekoncernen och stiftelsen Egmont, som delar ut mer än 120 miljoner kronor varje år för att bidra till att utsatta barn och ungdomar får ett bättre liv. Läs mer på www.egmont.se
(http://www.egmont.se).

 (http://www.egmont.com/)

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få information och erbjudanden från Egmont Publishing och deras
samarbetspartners.

Kommentera

ANNONS

Här är inredningsdetaljen som
förhöjer känslan i ditt hem (sponsrat
inlägg)

ARTIKEL FRÅN HUS & HEM

(http://www.hemtrevligt.se/husohem/artiklar/partner/20161004/smarta-och-snygga-inredningsdetaljen-som-forhojer-
kanslan-i-ditt-hem-schneiderelectricpartner/)

ANNONS

Smarta tekniken: Hjälper dig hitta i
garderoben (sponsrat inlägg)

ARTIKEL FRÅN HUS & HEM

(http://www.hemtrevligt.se/husohem/artiklar/partner/20161003/smarta-tekniken-sa-slipper-du-problemet-med-klader-
som-forsvinner-i-garderoben-schneiderelectricpartner/)

E-postadress Prenumerera

 Läs även

Följ oss

Få Icakuriren's nyhetsbrev
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste
informationen!

Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få
information och erbjudanden från Egmont
Publishing och deras samarbetspartners.

Fyll i din e-postadress 

 Följ oss på Facebook
(https://www.facebook.com/Icakuriren/?

fref=ts)

 Följ oss på Instagram

(https://www.instagram.com/icakuriren_mat)

Redaktionen

Chefredaktör: Helena Rönnberg

Webbredaktör: Elisabeth Andersson

Ansvarig utgivare: Thomas Eriksson

Läs mer om redaktionen
(http://www.hemtrevligt.se/icakuriren/sidor/redaktionen)

Kundtjänst

Telefon: 08-400 277 21

Hemsida:
http://www.dintidning.se/kundservice/kontakt/
(
http://www.dintidning.se/kundservice/kontakt/
)

Kontakta oss
(http://www.hemtrevligt.se/icakuriren/kontakt)

Annonsinformation
(http://www.hemtrevligt.se/icakuriren/sidor/annonsera)
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2017
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Så blir du snyggast och
miljövänligast i trädgården!

(https://villatradgard.se/snyggasti
tradgardenlatmiljotanketoch
utseendetstyradittval/?

SOLJA*KRAPU

Solja Krapu-Kallio: "Tack
för mössan, pappa!"

(http://www.hemtrevligt.se/icakuriren/artiklar/diskutera
fraga/20170619/soljakrapukallio
tackformossanpappa/)

APETINA

Middagstips: Köttfärsbiᮀ�ar
med röda bönor och

blomkålscousc...
(https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N261201.2173900STROSSLE/B11502915.201003738;dc_trk_aid=400942690;dc_trk_cid=90608869;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=)
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TV: Chippar bollen i hål –
två hål i rad
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mer
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