
Rönn
Lat: Sorbus aucuparia, Finl: Pihlaja, Eng: Rowan

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 rowan is common in 
the whole country, from 

Skåne up to the northern forest line. During 
the flowering season in spring, one can ea-

sily recognize it on its large flower collections. 
Flies, beetles and bees are drawn to the flowers 

that smell quite strong, but not very good. The 
rowen often grows like a multicolored bush, 
but can also be a single tree, over 25 m high. 
The rowen rarely becomes so large in Swe-
den today because the plants are one of the 

most favourite treats for the moose.

The berry is sour, but contains a lot of vita-
mins A and C and can be boiled into a good 
jelly. The rowen is said to be able to predict the 
amount of snow in the coming winter, de-
pending on the amount of berries it receives. 
When used earlier as animal feed, it is told 
that the berries significantly increase the milk 
production of cows.

Rönnen är vanlig i nästan hela landet, från Skåne och 
ända upp till den norra skogsgränsen.  Under 
blomningstiden på våren kan man lätt 
känna igen den på dess tefatsstora blom-
samlingar. Flugor, skalbaggar och 
bin dras till blommorna som luktar 
ganska starkt, men inte särskilt gott. 
Rönnen växer ofta som en flerstam-
mig buske, men kan också bli ett 
enstammigt träd, över 25 m högt. Rön-
nar blir sällan så grova i dagens Sverige 
eftersom rönnplantor är smakligt bete för 
älgar.

Bären är sura, men innehåller mycket A- och 
C-vitamin och kan kokas till en god gelé. 
Rönnen sägs kunna förutspå snörikedomen 
under kommande vinter beroende på hur 
rikligt med bär den får. När man tidigare 
använde rönnen som djurfoder berät-
tas det att bären märkbart ökar kornas 
mjölkproduktion.


