
Hassel
Lat: Corylus avellana, Finl: Pähkinäpensas, Eng: Hazel

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

 

Hazel usually grows 
like a bush. It needs 
light, warm weather 
and preferably lime rich soil to thrive. 
It is one of our oldest cultural plants 
together with hawthorn in grazing 
pastures. Hazel is most known for its’ 
delicious fruits, the nuts. They grow in 
groups, each held by leaves with flakye 
ends. Birds and rodents often carry 
hazelnuts and hide them, sometimes in 
forgotten shoes! 

In April, the hazelnut blooms. You can 
see a sprout of little dark red hair tas-
sel sticking out of the bud-like female 

flower. From the flowering to the nut, it 
takes five months. If you find hazelnuts 

with small holes in them, it may be the 
nut weevil who has been there, laying their 

eggs in the nuts whose core supply the larva 
with food. To pick nuts requires the landowners 
permission. The wood has been used for several 

things due to its elasticity

Hasseln växer oftast som en buske. Den behöver 
ljus, värme och gärna kalkrik mark för att trivas. 
Det är en av våra viktigaste matväxter och tillsam-
mans med hagtorn en av våra äldsta kulturväxter i 
slåttermiljöer. Hassel är mest känd för sina väl-
smakande frukter, hasselnötterna. Dessa sitter i 
grupper, var och en omsluten av flikiga svepeblad. 
Fåglar, ekorrar och smågnagare bär ofta med 
sig hasselnötter och gömmer dem, ibland i 
någons bortglömda sko!
I april blommar hasseln. Då kan man se en 
späd liten mörkröd tofs sticka fram ur den 
knopplika honblomman. Från blomningen 
till nötmognaden tar det fem månader. Hit-
tar man hasselnötter med små hål i sig kan 
det vara nötviveln som varit framme, lagt sitt 
ägg i nöten vars kärna försöjt larven med mat. 
Att plocka hasselnötter ingår inte i allemansrät-
ten, så om man vill plocka nötter måste man först 
ha markägarens tillstånd. Virkets spänstighet har 
också gjort hasseln till viktigt råmaterial för olika bruks-
föremål. 


