
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!

Vårtbjörken har ett säreget utseende och kallas 
ibland för hängbjörk för sina långa grenar med 
hängande, dinglande kvistar. Bladen är triang-
elformade och barken längst ner på större träd 
kan vara ganska tjock och skrovlig.
Av de tre arter av björk i Sverige är vårtbjör-
ken den största och vanligaste. De andra är 
glasbjörk och dvärgbjörk. 

Alla tre arter förekommer i hela landet, 
men dvärgbjörken hittar man mest i fjällen 
och på myrar. Alla björkarter kan föröka sig 
med varandra och bildar ibland blandningar 
av egenskaper.  

Förr i tiden tillverkade man sötningsmedlet xyli-
tol av björksav. Ett annat namn för xylitol är också 
björksocker. Visste du att det finns ett tvålämne som heter 
saponin i många växter så och i björkbladen som du kan 
använda som schampoo eller tvättmedel om du till exem-
pel är på vandring. Lägg kläderna och löven i en påse med 
varmt vatten, skaka om och låt det verka.

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 

The silver birch has a distinctive 
appearance and is sometimes called 
hang-birch due to its long branches 

with hanging twigs. The leaves are 
triangular and the bark is thick at 
the base of larger trees.
It is the largest and most common birch in 
Sweden out of the three spieces.  Downy 
birch and dwarf birch are the other two. 

All three species occur throughout the coun-
try, but the dwarf birch is mostly found in the 

mountains and on marshes. All three spieces 
can multiply with each other and sometimes 
form hybrids.

Xylitol was originally extraxted from birch sap 
and another name for xylitol is also birch sugar. 
Did you know there is a soap chemical called sa-
ponin in many plants, as in the birch leaves, that 
you can use as a shampoo or detergent if you are 
on a hike. Put the clothes and the leaves in a bag 
with warm water, shake and let it work.

Vårtbjörk
Lat: Betula pendula, Finl: Rauduskoivu, Eng: Silver birch


