
TÄCKBARK  
ÖVRIGA PRODUKTER
All jord innehåller någon form av ogräs. Det gäller jorden din trädgård och den som 
finns att köpa i lösvikt. Ogräs är svåra konkurrenter till kulturväxterna om näring, vat-
ten, ljus och utrymme. Om jorden innehåller rotogräs, som kvickrot, kers (kirskål) eller 
tistel måste man noga rensa bort detta innan planteringen. Frön från fröogräs kan man 
inte göra något åt tyvärr.
Ett lager på minst 8 cm täckbark motverkar effektivt att solljuset når ner till ogräsfrö 
som måste ha solljus för att gro = mindre ogräs i planteringen. Grov täckbark ger effekt 
under längre tid än fin. Marktäckning motverkar etablering av framför allt fröogräs.
Vid barkning och hantering av trästockarna händer det att det även kommer med små 
flisor av trä (och även småsten). Detta är helt naturligt och påverkar inte barkens funk-
tion att motverka ogräs.
Täckbark ska inte brukas ner i jorden eftersom den är ogödslad. Täckbark finns i fraktionen 
10-40 mm och har en volymvikt på c:a 700 kg/m3. 1m3 täckbark räcker till ca 12 m2.

• Råvaran kommer från skogsindustrin och är en 
blandning av tall och granbark.

• Det är ”ren” bark utan några tillsatser.
• Barken är relativt färsk vilket ger längre verkan.
• Barken kan ha en tydlig ”barkdoft”, men den 

försvinner efter utläggningen.
• Barken fungerar mycket bra som skydd mot ut-

torkning under häckar, rhododendron och hallon/ 
bärbuskar.

• För att få bästa effekt av marktäckning ska 
planteringsytan jämnas till och rensas från ogräs 
(speciellt rotogräs).

• Ett lager av 8-10 cm täckbark ger ett bra skydd 
mot ogräs och uttorkning i 3-4 år.

• För att få bäst effekt av gödsling bör detta ske 
innan marktäckning.

• Torkkänsliga växter kan med fördel täckas med 
täckbark eftersom barken även ger bra skydd 
mot uttorkning.

• Uppkupad täckbark skyddar både mot frost och 
snabba temperaturväxlingar, som kan skada 
rosors tillväxtpunkter.
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