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Formklippta växter kan bidra till en 
spännande rumsbildning och ge en unik 
blickpunkt i planteringen. Det finns många 
användningsområden för formklippta 
växter och de går att använda i både stor-
och småskaliga anläggningar. Med hjälp av 
klippta växtmonument går det att skapa 
både dramatiska och harmoniska planteringar 
som ger tydlig struktur och känsla. Det finns 
en stor variation av olika klippningar och 
utformningar av växter. 

Traditionell formklippning av buskar ser vi 
ofta i kombination med perennrabatter vid 
entréer, visningsträdgårdar, urnor och platser 
där man önskar ett specifikt formspråk. 
Formklippta träd har ett tydligt formspråk 
och en struktur som skapar tydlig rumslighet 
förhållandevis snabbt.

Bonsaiformade växter
Traditionellt äkta bonsaiträd är präglat av hårt 
beskurna rotsystem och är formklippta i en 
specifik stil som sedan planteras i mindre krukor. 
Bonsaiformade lignoser är inte det samma som ett 
bonsaiträd.  Bonsaiformade lignoser är snarare ett 
formklippt träd för att efterlikna bonsaiträd och har 
inte samma kvalifikationer som en äkta bonsai. Träden 
är formklippta och det finns många olika stilar och 
former på klippningarna. Används vanligen i mindre 
anläggningar och kan skapa intressanta inslag till 
planteringar, entréer och trädgårdar. Bonsaiformade 
träd är mer skötselkrävande än vanliga träd och buskar.

Formklippta växter har en högre skötselnivå 
än övriga buskar och träd då det ska vara ett 
specifikt formspråk och karaktär på växten. Det 
kräver noggrann och årlig skötsel för att hålla 
växterna i sin form. 

Illustrationer på 
hur olika typer av 
bonsaiformade lignoser 
kan se ut. 

Överst till.h: 
Enstam med uppdelad krona

Mitten till.h: Flerstam med 
samlad krona

Längst ned till.h: Flerstam 
med uppdelad krona.

FORMKLIPPT OCH BONSAI
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FORMKLIPPTA VÄXTER

kvalitet höjd bredd

Acer campestre

4x kl.  150–175 125–150

4x kl.  175–200 125–150 

4x kl.  200–250 125–150 

4x kl.  175–200 150–200 

4x kl.  200–250 150–200 

4x kl.  250–300 150–200 

Carpinus betulus

4x kl.  125–150 125–150 

4x kl.  150–175 125–150 

4x kl.  175–200 125–150 

4x kl.  150–175 150–200 

4x kl.  175–200 150–200 

4x kl.  200–250 150–200 

Cornus mas

4x kl.  125–150 150–200 

4x kl.  150–200 150–200 

4x kl.  200–250 150–200 

5x kl.  150–200 200–250 

5x kl.  200–250 200–250 

5x kl.  250–300 200–250 

Crataegus x prunifolia

5x kl.  200–250 200–250 

5x kl.  250–300 200–250 

5x kl.  300–350 200–250 

5x kl.  250–300 250–300 

5x kl.  300–350 250–300 

5x kl.  350–400 250–300 

BONSAI
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FORMKLIPPTA VÄXTER

Forts. BONSAI kvalitet höjd bredd

Pinus mugo

5x kl.  80–100 80–100 

5x kl.  100–125 80–100 

5x kl.  125–150 80–100 

5x kl.  80–100 100–125 

5x kl.  100–125 100–125 

5x kl.  125–150 100–125 

6x kl.  100–125 125–150 

6x kl.  125–150 125–150 

6x kl.  150–175 125–150 

Pinus nigra

5x kl.  100–125 125–150 

5x kl.  125–150 125–150 

5x kl.  150–175 125–150 

5x kl.  175–200 125–150 

5x kl.  200–225 125–150 

6x kl.  125–150 150–200 

6x kl.  150–175 150–200 

6x kl.  175–200 150–200 

6x kl.  200–225 150–175 

6x kl.  225–250 150–175 

7x kl.  175–200 200–250 

7x kl.  200–225 200–250 

7x kl.  225–250 200–250 

7x kl.  250–275 200–250 

7x kl.  275–300 200–250 

7x kl.  300–350 200–250 

7x kl.  350–400 200–250 

Pinus sylvestris

5x kl.  100–125 125–150 

5x kl.  125–150 125–150 

5x kl.  150–175 125–150 

5x kl.  175–200 125–150 

5x kl.  200–225 125–150 

6x kl.  125–150 150–200 

6x kl.  150–175 150–200 

6x kl.  175–200 150–200 

6x kl.  200–225 150–175 

6x kl.  225–250 150–175 

7x kl.  175–200 200–250 

7x kl.  200–225 200–250 

7x kl.  225–250 200–250 

7x kl.  250–275 200–250 

7x kl.  275–300 200–250 

7x kl.  300–350 200–250 

7x kl.  350–400 200–250 
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FORMKLIPPTA VÄXTER

kvalitet höjd bredd

Buxus sempervirens

co, kl. 25 cm diam.

co, kl. 30 cm diam.

co, kl. 35 cm diam.

co, kl. 40 cm diam.

4x co, kl. 45 cm diam.

4x co, kl. 50 cm diam.

4x co, kl. 50–55

4x co, kl. 55–60

5x kl. 60–70

5x kl. 70–80

5x kl. 80–90

5x kl. 90–100

6x kl. 100–110

6x kl. 110–120

6x kl. 120–130

6x kl. 130–140

Ilex crenata Dark Green (’Icoprins11’PBR)

co/kl 20 cm diam.

co/kl 25 cm diam.

co/kl 30 cm diam.

Ilex crenata ’Stokes’

co/kl 20 cm diam.

co/kl 25 cm diam.

co/kl 30 cm diam.

Ilex x meservae ’Blue Angel’

5x kl. 90–100

5x kl. 100–110

Ligustrum vulgare ’Atrovirens’

3x kl. 60–70

3x kl. 70–80

3x kl. 80–90

3x kl. 90–100

4x kl. 100–110

4x kl. 110–120

4x kl. 120–130

4x kl. 130–140

Taxus baccata

4x kl. 40–50

4x kl. 50–60

4x kl. 60–70

5x kl. 70–80

5x kl. 80–90

5x kl. 90–100

6x kl. 100–110

6x kl. 110–120

6x kl. 120–130

KLOT
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FORMKLIPPTA VÄXTER

kvalitet höjd bredd

Buxus sempervirens

4x kl. 60–70

4x kl. 70–80

4x kl. 80–90

4x kl. 90–100

5x kl. 100–110

5x kl. 110–120

5x kl. 120–130

5x kl. 130–140

Carpinus betulus

5x kl. 300–325

5x kl. 325–350

5x kl. 350–375

5x kl. 375–400

6x kl. 400–450

6x kl. 450–500

Carpinus betulus ’Fastigiata’

5x kl. 300–325

5x kl. 325–350

5x kl. 350–375

5x kl. 375–400

6x kl. 400–450

6x kl. 450–500

Fagus sylvatica

5x kl. 300–325

5x kl. 325–350

5x kl. 350–375

5x kl. 375–400

6x kl. 400–450

6x kl. 450–500

Taxus baccata

4x kl. 70–80

4x kl. 80–90

4x kl. 90–100

5x kl. 100–125

5x kl. 125–150

5x kl. 150–175

KON
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FORMKLIPPTA VÄXTER

kvalitet höjd bredd

Buxus sempervirens

co, kl. 40–50

co, kl. 50–60

4x kl. 60–70

4x kl. 70–80

4x kl. 80–90

4x kl. 90–100

5x kl. 100–110

5x kl. 110–120

5x kl. 120–130

5x kl. 130–140

Carpinus betulus ’Fastigiata’

6x kl. 400

7x kl. 700

Taxus baccata

4x kl. 70–80

4x kl. 80–90

4x kl. 90–100

5x kl. 100–125

5x kl. 125–150

5x kl. 150–175

6x kl. 175–200

6x kl. 200–225

6x kl. 225–250

KUB

Buxus sempervirens

4x kl. 40–45

4x kl. 45–50

4x kl. 50–55

4x kl. 55–60

5x kl. 60–70

5x kl. 70–80

5x kl. 80–90

5x kl. 90–100

Taxus baccata

4x kl. 45–50

4x kl. 50–55

4x kl. 55–60

4x kl. 60–70

5x kl. 70–80

5x kl. 80–90

5x kl. 90–100

KOLUMN – FYRKANTIG

Carpinus betulus

4x kl. 200–225 80–100

4x kl. 225–250 80–100

4x kl. 250–275 80–100

4x kl. 275–300 80–100

Taxus baccata

6x kl. 175–200

6x kl. 200–225

6x kl. 225–250

PYRAMID
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FORMKLIPPTA VÄXTER

kvalitet höjd bredd

Carpinus betulus

4x kl. 200–225 80–100

4x kl. 225–250 80–100

4x kl. 250–275 80–100

4x kl. 275–300 80–100

Taxus baccata

6x kl. 175–200

6x kl. 200–225

6x kl. 225–250

BÅGAR

Carpinus betulus

5x kl. 350 300

5x kl. 350 350

5x kl. 350 400

KUBKLIPPTA TRÄD

Carpinus betulus

5x kl. 25–30

5x kl. 30–35

5x kl. 35–40

Tilia x europaea

5x kl. 25–30

5x kl. 30–35

5x kl. 35–40

Tilia x europaea ’Pallida’

5x kl. 25–30

5x kl. 30–35

5x kl. 35–40

Tilia platyphyllos

5x kl. 25–30

5x kl. 30–35

5x kl. 35–40

TAKKLIPPTA TRÄD

Platanus x acerifolia 4x kl. 20-25

Tilia x euchlora 5x kl. 25-30

Tilia x europaea 5x kl. 30-35

Tilia x europaea 'Pallida' 5x kl. 35-40

Tilia platyphyllos 5x kl. 40-45

SPALJERADE TRÄD

Platanus x acerifolia 4x kl. 20-25

Tilia x euchlora 5x kl. 25-30

Tilia x europaea 5x kl. 30-35

Tilia x europaea 'Pallida' 5x kl. 35-40

Tilia platyphyllos 5x kl. 40-45

KOLUMN – RUND
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Intresset och behovet för större 
växt kvaliteter ökar stadigt. Framförallt 
gäller det växter som används för 
plantering av gröna ridåer och högre 
häckar som snabbt skall bidra till ett 
effektivt insyns skydd. Som beställare/
projektör har man en mängd 
valmöjligheter vad gäller arter/sorter och 
inte minst kvaliteter och prisnivåer. 

För att få en bättre överblick över 
lämpliga kvaliteter och prisskillnader 
mellan dessa, följer här ett urval 
av växter som vi anser vara de allra 
lämpligaste för detta ändamål. (För 
priser och kvaliteter se nästa uppslag.)

Avenbok/Bok
För att uppnå bästa resultat på sikt är 
det viktigt att få tag i plantor som har en 
genomgående stam och är välförgrenade 
nästan ända ner från basen. För att få till 
en tät häck som ska fungera som insyns-
skydd eller grön ridå rekommenderar vi plantor som 
minst håller höjden 125–150 cm från början. Dessa bör 
planteras relativt tätt, c/c 30 cm eller c/c  
40 cm i dubbelrad. 

Väljer man storleken större, 150–175 cm har plantorna 
hunnit utveckla kraftigare sidogrenar, vilket gör att de 
inte behöver sättas i dubbelrad men med c/c 35 cm. De 
efterföljande storlekarna, 175–200 cm resp. 200–250 cm 
är oftast så pass kraftiga att ett c/c avstånd på 40 cm 
räcker. När man vill ha en färdig häck direkt, finns sk 
häckelement som är klippta som kuber. I detta fall anges 
längd, bredd och höjd.

Liguster
För att en klippt ligusterhäck ska bli stabil krävs det att 
plantorna är grenade ner  ifrån. Färdigproducerade plantor 
som har skurits ner och byggts upp till 125 eller 150 
cm höjd är ett mycket bra utgångsläge för en uppvuxen, 
stabil häck. Dessa är odlade på friland och levereras med 
klump. Tillgången på dessa plantor är dock begränsad. 

Någon motsvarighet i kruka finns inte utan då är man 
hänvisad till solitärbuskar som ofta är grenade nerifrån, 
och som man låtit växa till önskad höjd. Detta kan 
dock vara ett alternativ till mindre  häckkvaliteter. De 
har ett väl utvecklat rotsystem och svarar bra på den 
nedskärning som är nödvändig efter en säsong för att 
bygga en stabil häck. Efter ytterligare en ned skärning 
nästkommande säsong (dock ej lika hårt) har man själv 
byggt upp en stabil häck på bara tre år.

För mer exklusiva miljöer där man kräver ett helt 
färdigt utseende direkt bör man välja  färdigklippta 
häckelement som kan fås i varierande höjder.

Generellt är en frilandsodlad planta kraftigare och 

mer väl förgrenad än en krukodlad planta. Frilands

odlade plantor skall alltid levereras med klump. För 

frilands odlade plantor är man hän visad till att 

gräva upp dem när de är i vinter vila. Vid plantering 

under övrig tid finns krukodlade plantor att tillgå.

HÄCKAR FÖR DIREKT RESULTAT
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Syren
En av de allra populäraste buskarna för plantering 
som friväxande häck. Likt ligustern är det viktigt finna 
välförgrenade exemplar. Skillnaden är dock att syrenen 
naturligt bildar ett kraftigare och glesare grenverk än 
ligustern, vilket innebär att plantorna aldrig är riktigt 
täta från basen. Med tiden skjuter dock rotskott upp 
underifrån som tätar till häcken.

Syrenen svarar bra på en hård beskärning som stimulerar 
utvecklingen av fler sidogrenar. Det tar dock längre tid 
för den att komma upp till önskad höjd jämfört med 
ligustern. Det är inte ovanligt att syrenhäckar står och 
stampar något år innan de börjar växa efter omplantering. 

Lind
Rent kulturhistoriskt är linden ett intressant inslag. 
Växt kvaliteterna motsvarar avenboken och boken, med 
den  skillnaden att de aldrig är lika välförgrenade som 
 ungträd, vilket oftast för med sig att de brukar plant-
eras i  dubbel- eller trippel rader för att få snabb effekt. 
De kvali teter som lämpar sig bäst är 150–200 cm resp. 
200–250 cm. De  levereras oftast som barrotade plan-
tor. Då etablerade lindar växer kraftigt kan det vara idé 
att klippa ned dem hårt efter någon säsong ifall man 
önskar en tätare/buskigare förgrening.

Idegran
Den mest exklusiva växten för användning som klippt 
häck. När det gäller idegran finns en mängd olika 
kvaliteter att välja på. I detta fall kan man verkligen få 
till en tät häck direkt. Väljs solitärkvaliteter med top-
phöjd från 100-125 cm i höjd är man förvissad om ett 
direkt resultat. Likt avenbok, bok och liguster finns 
det färdigklippta häckelement i produktion. Större 
kvaliteter av idegran är uteslutande odlade på friland 
och levereras med klump.

HÄCKAR FÖR DIREKT RESULTAT

Kontakta oss för tillgång 
och priser på färdig häck.
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Hanteringskostnader
Senareläggning av leverans som överskrider avtal måste 
diskuteras parterna emellan. Samt avvägas för eventuell 
ekonomisk ersättning för hanteringstillägg som kan om-
fatta kostnader för omplantering, depåslagning skötsel etc. 

Kvalitetsförändringar av artikel vid senarelagd leverans kan 
förekomma. Bland annat: tillväxt, ny/förändrad kvalitet 
(från K till AP/C). Annan kvalitet kan komma att bli 
aktuellt om kvalitetsförändring inte är aktuellt för kund.

Depå-tillägg

Kontakta din din kundansvarige för aktuell information 
om de växter du önskar depåodla hos oss. 

TILLBEHÖR & TILLÄGG

Bambukäpp         flera storlekar

Bevattningssäck

- för smidig och effektiv bevattning av träd. 75 l

Trädstöd, obehandlad 250 cm

Juteband 6 cm
- i rulle för uppbindning av träd. 25 m

Fixeringstriangel till trädstöd 45 cm
70 cm

Gnagskydd - hårdplast
Anti-Knabb 120 cm

Premium måttanpassad

Trimskydd för stambas, 100 pack B: 36 cm  
H: 20 cm

Rotkudde 30 l

Pimpstensfylld kudde för placering under rotklump. Materialet har god luft- och vattenhållande 
förmåga samtidigt som det fungerar dränerande. För andra pimpstensmaterial kontakta oss för 
mer information.

Substrat och växtnäring
Planteringsjord, KRAV-godkänd 50 l

Växtnäring, flytande NPK 7-1-5 + mikro 10 l

Bio Kombi Garden, krossad pellets NPK 9-4-6 12 kg

Gödselstav, långtidsverkande NPK 15-3-11 styck

Tree planting kit dosering till ett träd

För främjande av etablering och långvarig hälsa hos träd upp till storlek 20-25. Instruktionsbok 
medföljer. Kontakta oss för mer information.

Super Compost for Trees & Shrubs (500 gram Biological inoculum)

Microbial Foods (25 gram)

Nutrient Support Mix (25 gram)

Microbiological Catalyst (2.5 liter)

Mycorrhizal Spores (25 gram)

Foliar Feed (2.5 liter)

Living Mulch (ca 5 liter)

Klumpkrok, till träd
- ett handverktyg för enklare hantering av trädklumpar. Kontakta oss för mer information.

TILLBEHÖR

TILLÄGG

storlek

Detta är ett urval av vårt tillbehörssortiment. Är det något du saknar, kontakta oss.
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Jörgen A Warpman 

VD

046 14 47 68

070 590 53 03

jorgen@stangby.nu

Gustav Nässlander

Kundansvarig

046 12 12 14

070 956 51 04

gustav@stangby.nu

Monica Claesson

Kundansvarig

046 540 63 44

070 925 48 66

monica@stangby.nu

Sofia Hallin

Kundansvarig

046 540 63 41

073 369 03 16

sofia@stangby.nu

Tove Lineskär

Marknad

046 12 82 20

070 956 51 48

tove@stangby.nu

Kundservice Lund

Fredrik Taflin

Kundansvarig

08 590 725 21

070 590 73 03

fredrik@stangby.nu

Minna Helgesson

Kundansvarig/Logistik 

08 410 392 99

070 420 89 25

minna@stangby.nu

Kristina Levin

Kundansvarig

08 590 725 01

070 590 73 16

kristina@stangby.nu

Elisabeth Rovelstad

Kundansvarig

08 546 900 40

070 590 73 16

kristina@stangby.nu

Kundservice Stockholm

Victoria Andersson

Marknad/Projektledare

08 546 900 41

073 234 22 55

victoria@stangby.nu


