
Beskärningstips östra sommarstaden ystad

● Det allra viktigaste är rena och vassa verktyg.          
t. ex. en sekatör och såg. 

● Tänka ut vilket resultat man vill uppnå med 
beskärningen, uppbyggnad, underhållsbeskärning 
eller föryngring. 

● Sträva efter ljus och luft i kronan. Få till 
fruktskottsbildning för mera frukt eller blomsättning. 

● Titta om där är skador, sjukdom eller döda grenar. Ta 
bort grenar som korsar varandra eller växer inåt i 
kronan. 

● Beskärningsperioder är överlag sensommar/ höst/ 
vinter men unga träd bör man beskära på våren för 
att främja tillväxt och skydda de unga knopparna. 

● Stenfrukter som t. ex. körsbär och plommon får ej 
beskäras på våren för de tillhör träd där saven stiger 
snabbt, där ingår t. ex. även björk, valnöt, lönn och 
avenbok. 

● Man vill uppnå att hålla trädet/busken/växten frisk, 
lagom i storlek och önskad frukt eller blomsättning. 
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● Som bilden på uppbyggnad av häckar är det 
viktigt att ha en bredare bas nere för att hela 
plantan ska få sol och hålla sig tät. Under 
uppbyggnaden är det viktigt att man inte släpper 
iväg den för fort, då får man en instabil häck i 
längden. 

● Bärbuskar som vinbär bör beskäras regelbundet, 
svarta vinbär bildar blomknoppar på både ett och 
fleråriga skott så de kan man ta en gren varje år. 
Röda och vita vinbär har flest blomknoppar på 2-
5år gamla grenar så de buskar bör man beskära 
en gren vartannat år istället som riktlinje. 

● Buskar som blommar på fjolårsskotten som t. ex. 
syren beskärs direkt efter blomning. Om man inte 
har underhållit busken behöver man istället gallra 
ur eller föryngra den. Då beskär man den hårdare 
för att börja om. 

● Thuja och Cypress kan inte klippas hårdare än 
tvårstillväxt då de inte slår nya skott på gammal 
ved som t. ex. liguster eller oxel kan göra. 


