
Hägg
Lat: Prunus padus, Finl: Tuomi, Eng: Bird cherry

Väsby Botaniska Trädpark är ett unikt kvarter natur som bevaras och vårdas av kommunen och dess innevånare för att ge 
möjlighet för människor att njuta av trädens och skogens läkande kraft, en sinnenas stig. Alla Sveriges vanligaste lövträd 
förekommer i skogen och den är därmed också ett klassrum för alla som vill lära sig mer om träden. Välkommen!

Väsby Botanical Tree Park is a unique section of nature, preserved and cared for by the municipality and its inhabitants to 
allow you to enjoy the healing power of trees and forests. All Sweden’s most common leafy trees are found in the forest and 
the park is therefore also a classroom for anyone who wants to learn more about the trees. Welcome!

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 

The bird-cherry is common throughout the 
country except on Öland and Gotland, in the 

mountainous hills, the species ”northern bird-cherry” 
grows. The white flowers of the bird-cherry smell very 

strongly in May-June during the 
flowering period. Both the wood 

and bark smells strong if you break 
a twig. This is due to the fact that the 

bird-cherry contains substances that de-
compose to cyanide, and are very toxic. The larvae of the 
bird-cherry ermine moth can, in spite of the cyanide, 
some summers eat almost all leaves on the entire tree. 
The leaves and twigs are then covered with a weave or a 
kind of fabric so that the tree appear to be covered in wet 
cotton. Even fully-covered bird-cherry trees can survive 
these attacks, and shoot new shots next year. 

The wood has been used for finer carpentry work, young 
shots gave a pipe shafts and walking sticks. The bark 
has a high content of the amygdalin substance and was 
earlier found in the pharmacy’s stock as a debated medi-
cine for cancer. With the fruits, wine and alcohol were 
flavored.

Hägg är vanlig i hela landet utom på Öland och Got-
land, i fjälltrakterna förekommer mest underarten 
nordhägg. Häggens vita blommor doftar starkt i maj-
juni under blomningstiden. Även häggens trä och bark 
luktar starkt om man bryter av en 
kvist. Det beror på att häggen inne-
håller ämnen som sönderfaller till 
blåsyra, cyanid, ett mycket giftigt ämne. 
Häggspinnmalens larver kan, trots cyaniden, vissa 
somrar äta upp nästan alla blad på hela trädbestånd av 
hägg. Då täcks blad och kvistar först av en slags väv så 
att de ser ut att vara täckta av blöt bomull. Även helt 
kalätna häggträd kan överleva dessa angrepp, och 
skjuter nya skott nästföljande år. 

Veden har använts till finare snickeriarbeten, som 
pipskaft och spatserkäppar. Barken har hög halt av 
ämnet amygdalin och fanns förr i apotekens sortiment. 
Ämnet är omdiskuterat och har använts mot cancer. 
Med frukterna smaksattes vin och brännvin.


