
Trubbhagtorn
Lat: Crataegus monogyna, Finl: Tylppöorapihlaja, Eng: Common hawthorne

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!

Hagtornssläket är stort och mångformigt och de ar-
ter som växer i Sverige hybridiserar gärna med var-
andra. En vanlig vildlevande art i Sverige är trubb-
hagtornet.  Trubbhagtorn är en stor taggig 
buske eller ett träd som kan bli upp till åtta 
meter högt och blommar med äppelbloms-
lika, vita blommor i juni. Blommorna doftar 
inte så gott, men bären är ätliga dock bäst efter 
första frosten. 

Trubbhagtorn bidrar i naturen med 
mat och skydd till många fågelarter 
och däggdjur. Blommorna utgör 
mat till olika sorters insekter. Förr 
i tiden åt man hagtornsbär för att stärka 
hjärtat. 

Om man äter hjärtmediciner bör man 
undvika att äta hagtornsbär så att inte effekten av 
medicinen påverkas. 

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 

The Hawthorne family is large and varied and the species 
that grow in Sweden are happily hybridizing with each 
other. A common wildlife species in Sweden is the com-
mon hawthorne. The hawthorne is a large bush or tree 
that can grow up to eight meters high and blossoms 

with white apple similar blossom in June. The flowers 
do not smell so good, but the berries are edible, however, 
best after the first frost.

                 The hawthorne contributes in nature to food 
and protection to many bird species and mam-

mals. The flowers that grow out of it are im-
portant because they make food for different 

kinds of insects. In the past, hawthorn berries 
were used to strengthen the heart. 

If you are eating cardiac medications, you 
should avoid eating hawthorne berries as 

they may alter the effect of the medicine.


