
BUSKAR OCH TRÄD I NATURBETESMARKER
FAKTABLAD

Detta dokument, som har producerats inom ramen för EU-projektet  
Snowbal (Saving the sea from Nutrient Overload by managing Wetlands/
grasslands BaLtically), är Upplandsstiftelsens egna åsikter. Beslutande 
myndighet (Managing Authority) kan inte hållas ansvarig för denna 
information.

Skogsbryn, mindre buskage och enstaka buskar som blommar är viktiga miljöer för många arter. Buskarna ger insekter och fåglar 
skydd mot såväl predatorer som väder och vind. Blommande buskar och nektarn de producerar är en viktig näringskälla för insek-
ter under vår och sommar, som i sin tur blir föda för fåglar. Senare på säsongen kan fåglar och gnagare även dra nytta av buskar-
nas produktion av bär och frukter. Traditionellt har man sparat buskar och träd som gav lövfoder, bär, nötter och virke. 

Buskar och träd ska hållas efter i betesmarker så att inte för stor del av grässvålen beskuggas, men röj inte för hårt!

HAVTORN är en stor tornig buske som växer längs strän-
der, ofta i större bestånd. Den tål dock inte konkurens 
från andra träd och buskar och har minskat i utbred-
ning. Bladen är silvrigt gröna. Bären mognar på hösten 
och är mycket rika på c-vitamin och antidioxianter. De 
kan användas till gelé och saft.

NYPONROS är en medelstor buske med grova böjda tag-
gar på stammar och grenar. Nyponros är den vanligaste 
vildväxande rosarten i Sverige och kallas ibland Törnros. 
De rosa rosorna blommar i juni-juli. Nyponen, som är rika 
på c- och a-vitamin, sitter kvar på vintern och ger föda åt 
såväl fåglar som gnagare. De används även till soppa, te, 
sylt, gelé och marmelad. 

HASSEL är en yvig, mångstammig buske som blom-
mar tidigt på våren. Hanblommorna sitter tätt på 
hängen. Hasselnötterna, är en uppskattad matkälla 
av bl.a.möss, ekorrar och nötskrikor. Stammarna är 
starka och sega och används bl.a. till korgmaterial.

BERBERIS är en tornig buske med gul ved som ibland 
kallas surtorn. De gula blommorna hänger i klasar och 
har en stark unken doft. Bären som är klarröda och 
smalt elliptiska hänger ofta kvar under lång tid. Berbe-
ris har förts in i Sverige och förvildats.

MÅBÄR är en liten buske som liknar röda vinbär. 
Bladen har glänsande undersida och bären sitter 
i korta upprätta klasar. Måbär växer ofta ihop 
med skogstry och hägg.

SKOGSTRY är en medelstor buske med tunna grenar 
och hård ved. Den blommar i maj med gulvita blommor 
och får sedan mörkröda, giftiga bär som sitter parvis på 
korta skaft.
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RÖNNens blommor sitter i klasar och har en tung kvalmig 
doft. Rönnbären hänger ofta kvar till långt in på vintern och 
utgör viktig vinterföda för fåglar. Det sägs att mycket rönn-
bär förebådar en kall och snöfattig vinter.

OLVON är en medelstor buske med platta, vita blom-
ställningar där de yttre blommorna är förstorade. 
Den har röda bär som sitter kvar under vintern. 
Bären uppskattas av många fåglar men de innehål-
ler garvämnen som kan vara giftiga för människan.

OXEL är ett långsamt växande träd med hård ved som med 
tiden kan bli 20 meter högt. Bladen har en gulgråullig un-
dersida. Oxel blommar i juni med vita blommor som sitter 
i plattade klasar. De röda bären mognar under september-
oktober.

HÄGG är en större buske eller ett mindre träd. Den 
blommar i maj och har starkt doftande blommor 
som sitter i mångblommiga klasar. Bären är små 
och svarta och glänsande, mognar i juli-augusti 
och uppsakttas av fåglar. Hägg angrips ofta av 
häggspinnmal, vars larver spinner in trädet i väv 
och kaläter det. Trädet dör dock inte av detta.

GETAPEL kallas också vägtorn och är en buske eller 
litet träd med torniga grenar. Den liknar brakved men 
har inte sågtandade blad eller tornar. Barken kan 
användas för färgning och blir då gult. Av de svarta 
bären tillverkades förr laxermedel och målarfärgen 
”saftgrönt”.

SÄLGens stam är gråaktig och skrovlig. Den kan bli ett 
träd på upp till 10 m. Sälgen blommar på bar kvist i 
april-maj och dess gulgröna blommor är en viktig resurs 
för tidiga insekter. Trädet kan hamlas och bladen är ett 
uppsakttat djurfoder.


