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1. Näsduksträd -  
Davidia involucrata 
Zon 1-2. Höjd: ca 6-10 m.
Växtsätt först konformad 
senare bredare krona. 
Brett pyramidalt.
Blommor vinröda som 
omges av stora vita hög-
blad ”näsdukar” i maj-juni.
Bladverk grönt tandat 
dekorativt.
Läge soligt, vindskyddat 
i djup väldränerad mullrik 
jord.
Användning solitär (en-
sam) bland låga buskar 
och perenner.

2. Valnöt - Juglans 
regia 
Zon 1-2. Höjd: ca 8-12 m.
Växtsätt medelstort träd 
med rundad krona. Lång-
sam.
Blommor stora, bruna 
valnötter.
Bladverk mörkgrönt.
Läge soligt, varmt, vind-
skyddat i väldränerad mull-
rik fuktighetshållande jord.
Användning ensam (soli-
tär) bland marktäckare och 
i stenytor.
Anmärkning fordrar varm 
och skyddad växtplats.

3. Robinia -  
Robinia pseudoacacia
Zon 1-3. Höjd: ca 5-8 m.
Växtsätt medelstort träd 
med rundad luftig krona. 
Stambarken djupt sprickig 
på äldre träd.
Blommor vita i långa dof-
tande klasar i juni.
Bladverk mörkgrönt – blå-
grönt, gul höstfärg.
Läge soligt, vindkänslig i 
djup väldränerad näringsrik 
jord.
Användning solitär 
(ensam) bland marktäck-
are eller i stenytor. Större 
trädgårdar.
Anmärkning ‘ärtskidorna’ 
giftiga. Tornar på grenarna.

4. Katsura - Cercidip-
hyllum japonicum
Zon 1-5. Höjd: ca 5-8 m.

Växtsätt en- eller flerstam-
migt, rundat pyramidalt.
Blommor små purpurröda 
honblommor före lövsprick-
ning.
Bladverk hjärtformade kar-
minröda blad vid lövsprick-
ning som går över i grönt. 
Varm guldgul höstfärg.
Läge sol till halvskugga i 
väldränerad djup näringsrik 
jord.
Användning i större träd-
gårdar. Skyddar mot vind, 
buller och damm.
Anmärkning doftar sött 
på hösten. Tål ej torka.

5. Sykomorlönn -  
Acer pseudoplatanus
Zon 1-4. Höjd: ca 10–15 
m.
Växtsätt kraftigväxande 
med bredväxande krona.
Blommor små gulgröna 
klasar i april-maj. Bruna 
‘näsor’.
Bladverk mörkgrönt med 
guldgul höstfärg.
Läge sol till halvskugga i 
djup väldränerad jord.
Användning i större 
trädgårdar, vid uppfarter 
och där man vill få skugga. 
Skyddar mot vind, buller 
och vägdamm.
Anmärkning snabbväxan-
de, tål hård beskärning.

6. Skogsek -  
Quercus robur
Zon 1-5. Höjd: ca 8–12 m.
Växtsätt brett upprättväx-
ande.
Blommor gulgröna (han-
blommor) hängande i maj.
Frukter ekollon.
Bladverk mörkgrönt, läde-
rartat. Gulbrun höstfärg.
Läge sol-halvskugga i 
väldränerad djup näringsrik 
jord.
Användning solitär (en-
sam), alléer, parker.
Anmärkning på unga 
plantor sitter bladen kvar 
över vintern. Mycket vind-
tålig. Tål salt och luftförore-
ningar.

7. Glanslind - Tilia  
europea ’Pallida’ 
Zon 1-5. Höjd: 20-25 m.
Växtsätt stort träd med 
genomgående stam och 
kägelformad krona.
Blommor gula, blom-
ningsperiod i juni.
Bladverk glansiga blad, 
friskt gröna. Lysande ci-
trongul höstfärg.
Läge sol till halvskugga. 
Föredrar lerhaltiga, väld-
ränerade och humusrika 
jordar.
Användning solitär, lämp-
lig till alléer, parker och 
hårdgjorda ytor där plats 
finns.

8. Silverpäron - Pyrus 
salicifolia ’Pendula’
Zon 1-4. Höjd: ca 3-6 m, 
beroende på ‘ymphöjd’.
Växtsätt medelstort träd 
med graciöst hängande 
grenar.
Blommor vita oansenliga i 
maj. 2-3 cm långa ‘päron’.
Bladverk silvergrå – silv-
rigt gröna smala blad.
Läge soligt i djup väldräne-
rad näringsrik jord.
Användning ensam 
(solitär) bland marktäckare 
och i stenytor vid entréer, 
uteplatser och rabatter. 
Anmärkning fin kontrast 
till grön- och rödbladiga 
växter.

9. Ginkgo biloba - 
Ginkgo 
Zon 1-2. Höjd: 10-15 m.
Växtsätt medelstor lövfäl-
lande barrväxt, ofta med 
vinklad krona och långa, 
lite spretiga grenar.
Blommor enskilda träd 
har antingen han- eller 
honblommor.
Frukter små och plom-
monlika. Förekommer 
endast på honträden. 
Ätbara men innehåller 
smörsyra som ger upphov 
till en illaluktande doft hos 
ruttnande frukter. 
Bladverk solfjäderformade 
gröna blad/barr. Vid när-

mare granskning av bladet 
kan man se att det liknar 
flera tunna barr som vuxit 
ihop och bildat ett blad. 
Barren får en smörgul fin 
höstfärg. 
Läge trivs i sol eller halv-
skugga i näringsrik väldrä-
nerad jord.
Användning gatuträd, 
alléer. Är robust och lång-
livat, klarar stadsluft och 
föroreningar bra.
Ursprung härstammar från 
Kina.  
Anmärkning trädet är 
unikt i sitt slag och sägs 
vara det äldsta bevarade 
trädet på jorden. Släkt-
skapsförhållandet till andra 
växer är oklart, men är 
troligtvis närmast släkt med 
kottepalmer och barrträd.

10. Flikbladig silver-
lönn - Acer sacchari-
num ’Laciniatum Wieri’
Zon 1-3. Höjd: ca 8-10 m.
Växtsätt bred rundad kro-
na och hängande grenar.
Blommor små gröngula 
på bar kvist.
Bladverk flikiga ljusgröna 
med silvrig undersida. Gul-
orange -vinröd höstfärg.
Läge sol till halvskugga, 
vindskyddat i väldränerad 
djup jord.
Användning i större 
trädgårdar, parker, ytterom-
råden.

11. Acer x freemanii - 
 Freemanlönn 
Zon 1-3. Höjd: 10-15 m.
Växtsätt äggformigt 
upprätt. Kronan ger ett 
mjukt och luftigt intryck 
med långa uppåtsträvande 
grenar. 
Bladverk friskt gröna blad 
med silvervit undersida och 
höstfärg i lysande orange- 
till scharlakansrött. 
Läge trivs på solig plats 
med näringsrik, mullrik och 
väldränerad jord, gärna sur.
Användning dekorativt 
träd, passar bra i stads-
miljö.



12. Blodplommon -  
Prunus cerasifera 
’Nigra’ 
Zon 1-3. Höjd: ca 2-4 m.
Växtsätt stor flerstammig 
buske eller litet till medel-
stort träd.
Blommor rosa vid löv-
sprickning i april-maj.
Bladverk mörkt purpurrött 
med ‘metallglans’.
Läge sol till halvskugga i 
djup näringsrik fuktighets-
hållande jord.
Användning ensam 
(solitär) bland marktäckare 
och i stenytor, vid entréer, 
uteplatser och rabatter.

13. Ungersk ek -  
Quercus frainetto
Zon 1-3. Höjd: 18-25 m.
Växtsätt sydeuropeisk ek 
som medelåldrig har en 
samlad oval krona som sen 
blir mer kvastlik ju äldre 
trädet blir.
Bladverk de stora mörk-
gröna bladen är mycket 
dekorativa med sin lobe-
ring, som om hösten färgas 
varmt gyllene gulbruna.
Läge soligt, varmt, väldrä-
nerat.

14. Rödblommig 
hästkastanj - Aesculus 
carnea ’Briotii’ 
Zon 1-3. Höjd: ca 6-10 m.
Växtsätt medelstort träd 
med bred, välvd krona.
Blommor rosa-röda i upp-
räta klasar i juni.
Frukter stora, taggiga och 
oätliga.
Bladverk femfingrade 
blad, mörkgröna, något 
glänsande. Gulbrun höst-
färg.
Läge sol till halvskugga. 
Trivs på de flesta jordar 
men gynnas av god vatten-
tillgång.
Användning solitär, vanlig 
i parker och trädgårdar.

15. Bok -  
Fagus sylvatica 
Zon 1-4. Höjd: 20-25 m.

Växtsätt stort träd med 
slät grå bark och kraftiga 
delstammar och sidogre-
nar. Ytligt rotsystem. 
Blommor utvecklas i maj. 
Hanhängena är nästan 
runda, mångblommiga 
och hänger på långa skaft. 
Honblommorna sitter två 
och två omgivna av en 
taggig svepskål.  
Frukt trekantig nöt, s.k. 
bokollon. Mognar under 
hösten och faller till marken 
strax före lövfällning.
Bladverk vågkantade 
glansiga blad, på våren 
ljust äppelgröna som fär-
gas gyllenbruna på hösten.
Läge sol till halvskugga i 
gärna mineralrik väldräne-
rad men inte för torr jord. 
Användning parker och 
trädgårdar. Tack vare sitt 
täta bladverk erbjuder den 
en kompakt skugga.

16. Glanshägg - Prunus 
serotina 
Zon 1-5. Höjd: 4-6 m.
Växtsätt kägelformad kro-
na med hängande grenar. 
Blommor små vita blom-
mor som växer i knippor.
Frukt växer i klasar. Är 
större  än häggens och till 
en början röd och vid sena-
re mognad rödsvart.
Bladverk 5-15 cm långa 
blad, smala och med 
spetsig ände. Glänsande 
mörkgröna, som vid varma 
höstar färgas i gula eller 
röda nyanser.
Läge sol till skugga i mull-
rik jord.

17. Korstörne -  
Gleditsia triacanthos 
’Skyline’
Zon 1-3. Höjd: 10-15 m. 
Växtsätt gles krona, ge-
nomgående stam och något 
överhängande grenar. Ett 
mycket intressant stadsträd 
som ger lite skugga.
Blommor mängder av 
små gulgröna blommor i 
juni-juli.

Frukt platt fröskida som 
mognar tidig höst. Frukter-
na är ätliga.
Bladverk mörkgrönt med 
jämförelsevis små parbla-
diga fjäderblad som får en 
vacker gyllengul höstfärg. 
Bladen är giftiga.
Läge soligt, vindskyddat 
och i väldränerad jord. 
Känslig för lerig jord. Kalk-
tolerant och torktåligt.
Användning karaktärss-
tark och lämpar sig bra till 
enhetliga gatuplanteringar. 
Tål höga salthalter och 
stadsmiljö bra.

18. Rödbladig skogs-
lönn - Acer platanoi-
des ’Crimson King’ 
Zon 1-4. Höjd: 10-15 m.
Växtsätt medelstort träd 
med luftig krona.
Blommor små röda klasar 
i maj. Bruna ‘näsor’.
Bladverk mörkt brunrött.
Läge sol till halvskugga i 
djup väldränerad jord.
Användning i större 
trädgårdar, vid uppfarter 
och där man vill få skugga. 
Skyddar mot vind, buller 
och vägdamm.

19. Bergkörsbär -  
Prunus sargentii 
Zon 1-5. Höjd: ca 3-5 m.
Växtsätt stor flerstammig 
buske, medelstort träd.
Blommor rosa enkla före 
lövsprickning i april.
Bladverk bronsfärgat i 
lövsprickning, sedan grönt. 
Orange- till scharlakansröd 
höstfärg.
Läge sol, vindskyddat i 
djup näringsrik mullrik jord.
Användning ensam 
(solitär) bland marktäckare 
och i stenytor, vid entréer, 
uteplatser och rabatter.

20. Praktmagnolia -  
Magnolia ’Alexandrina’
Zon 1-3. Höjd: 3-5 m. 
Växtsätt kraftigväxande 
buskigt och blir nästan lika 
bred som hög.

Blommor mycket stora 
rosa-vita med mörkare 
lila-rosa bas på bar kvist i 
maj.
Bladverk saftigt grönt.
Läge sol till halvskugga, 
vindskyddat, i djup humus-
rik jord med lågt ph-värde. 
Användning solitär 
tillsammans med marktäck-
are.

21. Kaukasisk vingnöt 
- Pterocarya fraxinifolia
Zon 1-4. Höjd: ca 8-15 m.
Växtsätt flerstammigt träd. 
Bredväxande med karaktär.
Blommor gröna hängen 
i maj som följs av vingade 
nötter i vackra 20 cm långa 
hängen.
Bladverk stora mörkgröna 
blad. Gul höstfärg.
Läge sol till halvskugga i 
djup näringsrik fuktighets-
hållande jord.
Användning solitär (en-
sam) i större trädgårdar.
Anmärkning snabbväx-
ande.

22. Tulpanträd -  
Liriodendron tulipifera
Zon 1-2. Höjd: ca 4-8 m.
Växtsätt stor buske eller 
litet träd. Smalt pyramidalt.
Blommor tulpanlika 
upprättstående, grön/gul/
orange.
Bladverk dekorativa 
fyrkantiga gröna blad, gul 
höstfärg.
Läge sol och vindskyddat 
i väldränerad djup mullrik 
jord.
Användning ensam (soli-
tär) bland marktäckare och 
i stenytor.
Anmärkning blommar 
först efter ca 10-15 år.

23. Hängbok - Fagus 
sylvatica ’Pendula’
Zon 1-4. Höjd: ca 5-8 m.
Växtsätt stort träd, båg-
formigt hängande. Oregel-
bundet.
Blommor små vita obe-
tydliga i maj.



Frukt bruna dekorativa 
bokollon.
Bladverk: mörkgrönt, glän-
sande. Gul höstfärg.
Läge soligt i djup närings-
rik fuktighetshållande jord.
Användning stora träd-
gårdar, gatumiljö.

24. Skogslönn -  
Acer platanoides
Zon 1-5. Höjd: 15-20 m.
Växtsätt storvuxet och 
upprätt med kraftiga 
grenar. Bred, rund och tät 
krona.
Blommor gulgröna som 
sitter i upprätta kvastar. 
Blomningstid tidig vår, 
doftar av honung. 
Frukt mognar på sensom-
maren med karaktäristiska 
vingar (lönnäsor).
Bladverk stora och ka-
raktäristiska fingerflikiga 
gröna blad med prunkande 
höstfärg.
Läge soligt i mullrik, djup 
och väldränerad jord. Tål 
inte stående fukt. Bestän-
digt träd för väder och 
vind.
Användning solitär- eller 
alléträd som ger skugga 
och skydd.

25. Turkhassel -  
Corylus colurna 
Zon 1-4. Höjd: ca 8–10 m.
Växtsätt bred pyramidal 
krona med genomgående 
stam.
Blommor långa gula 
hängen (hanblommor) i 
april.
Frukt 2 cm stora ätliga 
nötter.
Bladverk grönt.
Läge sol till halvskugga i 
väldränerad näringsrik jord.
Användning alléträd, i 
större trädgårdar.
Anmärkning får skrovlig 
korkaktig dekorativ bark.

26. Fylldblommigt få-
gelbär - Prunus avium 
’Plena’
Zon 1-3. Höjd: 10-12 m.

Växtsätt först upprätt och 
koniskt, men hos äldre träd 
blir grenarna mer horison-
tella eller svagt hängande. 
Bred krona.
Blommor fyllda vita 
blommor som sitter i täta, 
hängande klasar.
Frukt saknar fruktsättning.
Bladverk grönt som får en 
gul till orange höstfärg. 
Läge sol till halvskugga i 
näringsrik genomsläpplig 
jord.
Användning passar bra 
där bär inte önskas och 
som alléträd. Passar i äldre 
parker, på torg och parke-
ringsplatser med generösa 
växtbäddar.

27. Manchurisk valnöt - 
Juglans mandshurica
Zon 1-6. Höjd: ca 6-10 m.
Växtsätt ofta flerstammigt 
träd, rundad krona med 
karaktär.
Blommor obetydliga.
Frukt frukterna sitter i 
klasar om 5-7 st.
Bladverk stora 0,5 m 
långa dekorativa blad. Gul 
höstfärg.
Läge soligt, vindskyddat i 
väldränerad mullrik fuktig-
hetshållande jord.
Användning ensam (soli-
tär) bland marktäckare och 
i stenytor.

28. Hänghassel -  
Corylus avelana 
Pendula
Zon 1-4. Höjd: ca 4-5 m.
Växtsätt  hängande 
grenar, bildar kojliknande 
skepnader.
Blommor långa gula 
hängen som blommar tidig 
vår.
Frukt nötter som sitter i 
knippen om 2-4 st. Mognar 
i augusti-september.
Bladverk stora, krusiga 
blad i matt grön färg.
Läge sol till halvskugga i 
humusrik jord.
Användning i parker och 
trädgårdar.

29. Katalpa -  
Catalpa bignonioides 
Zon 1-2. Höjd: 4-5 m.
Växtsätt oregelbundet 
med kort stam och ofta 
flera huvudgrenar. Blir lika 
breda som höga. 
Blommor stora klasar av 
trumpetliknande, gräddlika 
blommor i juli.
Bladverk stora, tunna och 
hjärtformade blad.
Läge sol till halvskugga 
i väldränerad fuktig jord i 
lugnt läge.
Användning klassiskt 
parkträd.
Ursprung: USA.

30. Ask -  
Fraxinus excelsior 
Zon 1-5. Höjd: ca 8-10 m.
Växtsätt stort träd, regel-
bunden luftig krona.
Blommor gulgröna häng-
en före bladsprickning.
Bladverk grönt. Grönskar 
sent.
Läge sol till halvskugga i 
djup, väldränerad, närings-
rik, fuktighetshållande jord.
Användning vid uppfarter 
och där man vill få skugga. 
Skyddar mot vind, buller 
och vägdamm.

31. Klibbal -  
Alnus glutinosa 
Zon 1-5. Höjd: ca 10-20 
m.
Växtsätt smal krona med 
genomgående stam. 
Snabbväxande.
Blommor svavelgula/
röda/violetta hängen (han-
blommor) och små rödvio-
letta (honblommor) i april.
Bladverk grönt.
Läge sol till halvskugga i 
fuktighetshållande jord.
Användning vid vatten-
drag på fuktiga marker.

32. Maackia -  
Maackia amurensis 
Zon 1-5. Höjd: 6-8 m. 
Växtsätt litet träd med låg 
stam och rikt förgrenad 
krona som med tilltagande 

ålder blir paraplyformad.
Blommor väldoftande, 
små vita under sensomma-
ren.
Bladverk gråvitludna blad 
vid utspring men blir se-
nare mörkgröna. Gulbrun 
höstfärg.
Läge sol till halvskugga, 
väldränerad jord.
Användning solitär, min-
dre träd för kontrastverkan 
i parkmiljöer.
Ursprung härstammar 
från Kina.  

33. Kinesisk sekvoja -  
Metasequia glyptos-
troboides
Zon 1-3. Höjd 15-25 m.
Växtsätt rakstammigt 
symmetriskt träd. Barken 
vackert rödbrun som flagar 
i långa strimmor. På äldre 
träd blir stammen vackert 
åsig och gropig.
Blommor honblommor 
oansenliga men hanblom-
mor består av 10 cm långa 
hängen.
Bladverk skirt gröna 
barr som blir kopparröda 
på hösten och fälls inför 
vintern.
Läge sol till lätt skugga, 
helst i näringsfylld fuktig 
jord.
Ursprung Kina.
Användning vackert 
solitärträd för parker och 
trädgårdar.
Anmärkning upptäcktes 
först i fossil och ansågs 
vara utdött, men kort 
därefter upptäcktes arten 
vildväxande.


